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Seglingssäsong från början av maj till mitten av 
september. Och sedan väntar mycket jobb inför nästa år.  

   

mitten av mars presenterades Ingo snyggt på den årliga turistmäs-
san med hjälp av frivilliga och intresserade medlemmar och vår pro-

minenta orkester Plingo. Då var det långt till sommaren. I april låg 
skutan på Gotenius varv. Ingo fick en ny propelleraxel och reverse-
ringen moderniserades. Sjöfartsverket var ombord och vi fick de certi-
fikat som behövdes. Och nu var sommaren plötsligt här! Första maj-
helgen skulle vi ut på provtur, men nix, maskineriet funkade inte som 
det skulle så vi blev liggande kvar vid kaj. 

Men veckan därpå, Kristi himmelsfärds-helgen, var vi till sjöss. Sä-
songen startade med en instruktörskurs. Både äldre och unga med-
lemmar hade gått en intern utbildning för instruktörer på våren. Nu 
skulle kunskaperna testas i verkligheten ombord. Lärorikt och bra blev 
det samlade omdömet. 

Sommaren 
Ingo har liksom tidigare år seglat med två- eller tredagars lägerskolor i 
maj, juni och augusti och fortsatt till oktober. Omkring 500 ungdomar 
har fått komma ut och lukta på havet, bli sjösjuka och har dessutom 
förhoppningsvis fått en gnutta sjövett. 

Och så är det detta med pengar. Det kostar att hålla en 83-årig dam 
som Ingo i fräscht och fagert skick. I sommar har vi sålt henne, men 
dyrt, till charter i Halmstad, Kiel och Rostock. Charter med passa-
gerare är en jobbig hantering för både fartyg och besättning. Det blir 
många turer i trånga farvatten med mycket trafik, ibland hårda vindar 
och krångliga, tidskrävande förtöjningar och förhalningar. Dessutom 
ska besättningen bunkra, proviantera och städa. Och seglen ska sättas 
och bärgas, ofta bara för syns skull . 



   

Maria Björnstam och Staffan Wilske överlägger om kursen.   

   Riktig segling blev det däremot på Nordisk Seglats. Med besättning 
av klätterviga ungdomar som villigt sätter toppsegel är det kul att 
kappsegla. I år fick vi tyvärr bryta strax före mål. Storbommen gick 
av. Tack och lov inga personskador och bommen fick ett snyggt  
bandage som höll resten av sommaren. 
Swedish Match seglades i Marstrand en helg i juli. Då var också 

Ingo där. Hon låg till kaj i strålande sol och sommarvärme och gjorde 
reklam för sig själv. Besökare fick komma ombord. På däck spelade 
Plingo och bandet Drive . 

Sommarens långa medlemssegling gick i Östersjön med anlöp bland 
annat Bornholm och sluthamn Karlskrona. Tyvärr var det inte många 
med på den seglingen. Jag mötte gänget i Karlskrona. De var samman-
svetsade, glada, nöjda och hade haft en jättekul segling. 

Från Karlskrona deltog Ingo i Hjorten Race till Rostock. Det blev 
ganska tuffa dagar för besättningen. Vid tilläggning råkade Ingo trass-
la in sig i barken Gunillas rår och bröt av toppen på fockmasten. 
Något vingbruten seglade Ingo hem till Göteborg. En gammal 



toppstång som sparats i reserv riggades upp och har hållit resten av 
säsongen. 

Hösten 
Söndagen den 11 september var stor kulturdag för Marina Miljöer. 
Ingo låg förtöjd vid Maritiman, Göteborgs fartygsmuseum. Det var en 
härlig och varm höstdag. Plingo och Kal´s spelade sjömanslåtar på 
däck. Föreningen gjorde reklam på kajen, sålde Ingo-tröjor och kepsar 
och värvade nya medlemmar. 

Söndag den 2 oktober var nästa stora evenemang, Ostindiefararen 
Götheborg avseglade till Kina. Ingo, fullbokad med passagerare, var 
med i den enorma eskader av stora och små fartyg som följde med 
Götheborg längs Göta älv och ut till havs. 

Det årliga skutracet seglades 7 9 oktober. Kappseglingen gick på 
Hakefjorden med start och mål i Marstrand. Vinden skrotade och Ingo 
fick kryssa sig in i mål. Att kryssa är inte en av Ingos främsta egen-
skaper och det gick långsamt. Men besättningen blev fullt 
sysselsattmed många vändningar genom vind. Helgen 15 16 oktober 
gick avriggningsseglingen till Marstrand. 

Vintern 
På hösten låg Ingo på Gotenius varv igen. Hon blev underhållen och 

målad i botten. Därifrån gick hon till vinterförtöjning och täckning vid 
Lundbykajen. Toppstängerna nedriggades och allt löpande gods lades 
i verkstan. 

Verkstan 
Skrov, rigg, maskiner och besättning måste följa Sjöfartsverkets reg-
ler. Vi har stora krav på oss vad det gäller säkerhet. 

Ny storbom finns. Ny toppstång till fockmasten och nya försegel 
beställdes.  Nya vant till toppstängerna var färdiga. 

Som vanligt mycket att göra för att hinna  bli färdiga till sommaren! 
Vi ska behålla det spontana omdöme jag hört från olika människor:  

Vad fin hon är!

 

Stort tack till alla entusiaster! 
Till de goa gubbarna som jobbar i verkstan med underhållsarbete 
nästan varje dag. Till alla ungdomar och alla lite äldre som lägger ner 
mycket fritid på frivilligt, oavlönat arbete. Utan er skulle vi inte kunna 
segla  och det är ju det vi vill! 

Maria Björnstam 



   
Nordisk Seglats 2005 

28 juni - 6 juli    

Den tuffaste av alla seglingstävlingar har fått den minst 
sjövana landkrabba att fullfjädrat inta rollen som sjöbuse.   

et var inför denna utmaning en orädd skara bestående av elever, 
instruktörer, en maskinist, en kocka, några styrmän och en 

skeppare strongt trotsade dygnets tidigaste timmar och begav sig kl. 
07.40 med buss mot Malmö.  

Där vid  kajen väntade troget skonaren Ingo.  

Efter en introduktion, samt presentation av manskapet började 
seglatsen mot Lysekil. Där väntade resten av de tävlande skutorna. För 
att få in sjövana och värma upp inför de kommande tävlingsetapperna 
inledde vi vår resa med en nattsegling. Under den fick var och en i 
besättningen känna av det ljuva seglingslivet.  

Öppet skepp i Lysekil 
Dagen efter följdes av segling mot en naturhamn utanför Marstrand. 
Under dagen passade de flesta på att ta igen de missade sömn-
timmarna. Vi ankrade upp i en naturskön vik. Havet låg som en spegel 
under nattens ankarvakt. Soluppgången värmde de frusna gastarna, 
som tilldelats hundvakten, och fick hela arkipelagen att glänsa av 
guld.   

   Soluppgången höll vad den lovade: solen sken och vädret kunde inte 
ha varit bättre! Så fint väder att några modiga själar tog sig ett mor-
gondopp innan vi seglade mot öppnare vatten. 



 
                                                                                                                                  

   

Med Kvartsita jämsides i lätt bris gick det inte att undvika vattenkrig. 
På bägge håll åkte vattenslangarna fram. 
    
   På eftermiddagen ankom vi Lysekil. Där mötte vi de andra båtarna 
och tilldelades en plats utanför Lady Ellen och fick den danska båten 
Carene Star som granne. Väl till kaj blev det en efterlängtad dusch för 
många, medan vissa kände att sötsuget tog över och begav sig till 
närmaste godisaffär.  

Dagen efter blev en dag till kaj. Den inleddes med städning av hela 
Ingo, och därefter blev det att ta fram skrapor och lack för att få den 
där sista finishen. Mitt under arbetets gång kom en reporter från 
Lysekils-Posten ombord och intervjuade två av eleverna om seg-

lingen, tävlingen och livet ombord. Resultatet blev ett mycket upp-



skattat reportage som publicerades redan samma dag. På eftermid-
dagen var Ingo lackad och klar för öppet skepp 

 
en chans för all-

mänheten att få komma ombord och se båten.   
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en chans för 
all-mänheten att få komma ombord och se båten.   

Till Gluppöbassängen 
På kvällen var aktiviteterna fria. Men många av ungdomarna kände 
sig dansanta och gick till det mycket uppskattade ungdomsdiscot som 
anordnats av Nordisk Seglats. Där fick man chansen att knyta kontak-
ter med ungdomar från de andra båtarna, något som var extra viktigt 
inför morgondagens vänskapssegling.     

Det vackra vädret välkomnade oss på lördagen och följde oss på vår 
vänskapsseglats. Vänskapsseglatsen är ett tillfälle att byta båt för en 
dag. Detta hade två killar från Carene Star tagit fasta på och Ingo blev 
deras val. Trots en del språksvårigheter fann de sig väl till rätta om-
bord. Det slutade med att hela Ingos besättning blev inbjuden till Ca- 
rene Star på både rundvisning och spelkväll! Vänskapsseglingen gick 
till Gluppöbassängen där alla båtar ankrade upp bredvid varandra. 
   Därefter blev det grillning. Oset spred sig i Gluppöbassängen likt 
tjocka en gråmulen novemberdag. När kvällningen stundade var det 
dags att döpa Ingos nya maskot: Kringo. En av instruktörerna stod för 
ceremonin och dopet firades med pommac. 



   

Förberedelser för storfångst. Susanna Friberg och Lotti Lindgren 
Sjöberg reder ut reven.     

Nästa dag var det dags för den första riktiga tävlingsetappen, des-
tination Hirtshals, Danmark. Solen sken och det var nästintill stiltje, 
något som gjorde att behovet av att bada blev extremt starkt. Lejdaren 
lades ut och besättningen fick chansen att svalka sig i det stora blå.  

Kämpade bäst i Hirtshals 
Det blev en blöt nattsegling och regnet höll i sig även nästa dag. 
Vinden tog i och i en extra stark vindby bröts en del på storbommen 
av och vi tvingades bryta tävlingen.   



Väl framme i Hirshals hade instruktörerna kokat ihop lite lekar som 
bland annat gick ut på att alla elever skulle, iförda regnställ, flytväst 
och mössa, utföra dragkamp och göra armhävningar, allt i 27-gradig 
värme. Detta till allmän beskådan då en stor folkmassa tydligen trodde 
det var ett uppträdande och ställde sig för att titta på detta skådespel.   

Tisdagen ägnades åt sportsliga aktiviteter som fotbollsturnering 
mellan Ingo och Carene Star, samt drakflygning på stranden och bad 
för den som ville. På kvällen var det prisutdelning och Ingo lyckades 
kamma hem två priser, bland annat ett för de som kämpat bäst . Och 
det var inte ett dåligt pris: en hel låda full med allt gott du kan tänka 
dig. Priset var mycket uppskattat och det dröjde inte länge förrän vi 
festade loss rejält på godis, chips och munkar.   

Senare på kvällen drog en mängd musikevenemang igång på 
Hirtshals torg, men ösregnet fick oss alla att söka skydd på en liten 
pub där vi satt in på småtimmarna och diskuterade seglatsen och da-
garna som gått.   

Onsdagsmorgonen kom och vi seglade mot Sverige igen för en sista 
natt på Klädesholmen.  

Sista dagen med seglats mot Göteborg kryddades med både det 
värsta regn vi sett på länge och en man över bord-övning .  

Nordisk seglats 2005 blev något extra. Med ordvitsar, sol, bad, 
lekar, skratt, ungdomsdisco, danskar och vattenkrig kommer det nog 
att pratas om Nordisk ett bra tag framöver. För ingen kommer nog att 
glömma Nordisk 2005  het och stabil!  

Lotti Lindgren Sjöberg      



Instruktörsutbildningen 2005  

Planeringen inför instruktörsutbildningen började långt 
innan den 5 maj då själva seglingen gick av stapeln. 

.  
edan på höstkanten 2004 började ett intresse för en riktig 
instruktörsutbildning med teoriträffar samt en segling fylld med 

instruktörselever att väckas.   

Teoriträffarna  

Innan seglingssäsongen började och instruktörsutbildningen gick av 
stapeln hade vi några teoriträffar där vi bland annat diskuterade ledar-
skap, en oerhört viktig del av utbildningen, eftersom en av de viktigas-
te egenskaperna en instruktör skall ha är just att vara en god ledare. På 
de andra teoriträffarna var det även lektioner i exempelvis propeller-
verkan och tilläggning. Träffarna hade även ett annat syfte, nämligen 
att alla deltagarna skulle lära känna varandra innan vi åkte ut på själva 
seglingen.   

Seglingen  

Redan den fjärde maj träffades några av alla de som skulle med på 
instruktörsutbildningen. Vi 
var tvungna att rigga på det 
sista som inte hade hunnits 
med under påriggningen. Vi 
jobbade och slet tills mörkret 
kom för att sedan äta en bit 
mat och ladda batterierna för 
de kommande dagarnas slit. 
Det skulle nämligen bli att 
antal segelsättningar och and-
ra manövrar.   



Vid halvnio började alla instruktörselever, unga som vuxna, ström-
ma ombord på Ingo. Vi fixade det sista ombord samt stuvade in all 
mat för att sedan bege oss ut på havet. Denna dag bjöd på många 
segelsättningar och bärgningar. Nästan alla skulle få testa på att leda 
en segelsättning och öva på hur man instruerar någon hur ett segel 
beslås. Det är inte alltid helt lätt. Målet för dagen blev Ärholmen där 
lektionerna fortsatte även efter middagen. Sedan var vi alla mycket 
trötta och gick till kojs.   

På fredagsmorgonen serverades 
frukosten ganska tidigt för att vi 
skulle komma igång med de dag-
liga rutinerna som exempelvis 
städning. En lektion i hur man le-
der en städning hölls. Det är vik-
tigt att veta vilka trasor som skall 
användas var: blåa till handfatet 
och gula till toaletten  eller 
kanske var det tvärtom!?  

Sedan begav vi oss ut på Marstrandsfjorden för att öva vändning 
genom vind . Det blev många vändningar och vi alla vandrade runt på 
de olika segelstationerna. På kvällen gjordes två besättningsbyten, 
skeppar Göran Olsson och instruktör Martin Mattsson, mönstrade av 
och skeppare Martin Nilsson och instruktör Helena Sagvall mönstrade 
på. Kvällen tillbringade vi utanpå vår stora konkurrent Westkust av 

Edshultshall. Genom-
gång av navigationsut-
rustning samt lektion i 
hur man tillverkar bys-
saschema och vaktlistor 
stod på kvällens prog-
ram.  

Redan klockan sju på 
lördagsmorgonen serve-
rades den stora frukost-
buffén ombord och även 



denna dag fortsatte med städning både under och på däck. Under 
dagen hann vi med en hel del vändningar undan vind och vår kocka 
Eivor Baude upptäckte att det fattades lite matvaror så vi övade till-
läggning på Gullholmen för att göra vissa inköp i Ica-butiken. Sedan 
satte vi segel vid kaj för att fortsätta vår resa mot kvällens destination, 
Koön. Alla var mycket trötta och det blev en ganska lugn kväll. Vissa 
valde att ta färjan över till Marstrand och vissa stannade kvar ombord 
och myste. På söndagen övade vi sjösättning av Dingo för att sedan 
bege oss hemåt igen till Klippan.   

Sammanfattningsvis tycker jag att det var en mycket lyckad segling, 
med både gamla och en del nya medlemmar. Helgen var mycket läro-
rik, inte bara för instruktörseleverna utan även för oss instruktörer. Vi 
har länge velat ha en ren instruktörssegling och i år blev det verk-
lighet. Självklart finns det en rad saker som man kan förbättra ifråga 
om utbildning i föreningen, men detta är ett bra steg på vägen för att 
få fler att bli intresserade av att delta inte bara på en veckosegling utan 
även på charter och lägerskolor.   

Avslutning  

Nu kanske du som läser detta och inte är instruktör undrar om det 
kommer att bli någon instruktörsutbildning nästa år och i skrivande 
stund kan jag tyvärr inte ge något svar på denna fråga. Men jag hoppas 
verkligen att alla som seglat som besättning i sommar kan hjälpa till 
att segla även nästa sommar. Ingo behöver alltid folk som kan segla!   

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att 
genomföra instruktörsutbildningen samt tacka alla som ställt upp och 
seglat som besättning ombord på Ingo denna sommar. När höstmörk-
ret lägger sig och vintern kommer krypande känns seglingen väldigt 
avlägsen, men jag hoppas att vi ses i verkstan. Det finns många block 
som behöver slipas inför kommande säsong.    

Magdalena Larsson 



    

En bild från Rostock kl. 10.00  på förmiddagen den 13 augusti.   

ngo har just passerat fotografen. 200 fartyg av alla storlekar från 
gamla ångdrivna isbrytare, hjulångare och 3-mastbarkar ner till 

van-liga fritidsbåtar lämnar samtidigt Rostock Fartyget närmast 
kameran är den vackra åländska 3-mastskonaren Linden. Ingo hade 



strax innan legat förtöjd på utsidan av Linden.  Vi har nästan lika 
många före oss som efter oss. Snudd på kaos.   

   Hela denna flotta av fartyg skall ta sig ut till Warnemünde, som 
ligger 6 sjömil nedför floden, och dit farleden på många ställen är 
mindre än 50 meter bred. En fender fick ibland hängas ut för att klara 
närsituationer. Utkik fick stationeras för och akter samt såväl om 
styrbord som om babord. Allt gick väl!  

   Tyske Herr Kleiber med eventföretaget S.A.I.L i Hamburg hade hyrt 
in sex svenska skutor, bland andra våra vänner Westkust, Athene, 
Havden, Kvartsita, Hamlet och Gunilla liksom Linden.   

   Alla dessa fartyg fylldes med förväntanfulla tyskar. Cateringper-
sonal hade från tidig morgon lastat skutorna med de läckraste bufféer 
och ett överflöd av olika drycker. Ölmaskinen var kanske den vikti-
gaste.  

   En dag hade vi ett 60-tal representanter för de tyska tobakshandlarna 
ombord som passagerare. Så många och så feta cigarrer som tändes 
den dagen hade jag aldrig tidigare skådat. Ingo seglade kring i ett 
moln av aromatisk rök. En annan dag hade vi personalen från ett sjuk-
hus i Stralsund, en tredje folk från VW i Bayern.   

   Gemensamt för samtliga var hur mycket de uppskattade att få vara 
med och segla på Ingo. Sånt värmer att få höra efter en ansträngande 
arbetsdag, som ofta började vid sju och slutade vid midnatt. Alla 
ombord gjorde en fantastisk insats i ett väl fungerande  teamwork. En 
god vän till mig, Günter Neubert från Hamburg, med bland annat ett 
förflutet som matros på 4-mastbarken Kruzenstern (ex Padua), hjälpte 
till att peppa upp gästerna med segelromantik.  

   Som lite plåster på såren kändes 135 000 intjänade kronor för fyra 
dagars slit.  

Staffan Wilske 
Befälhavare  



Den nya navigeringens 
möjligheter och 

förbannelser  

nder årens lopp har jag haft det stora nöjet att leda flera 
navigationskurser med åtskilliga medlemmar i Föreningen 

Skonaren Ingos Vänner, kurser som fört fram till både förarintyg och 
kustskepparexamen.  

Lita inte bara på instrumenten  

Vi har gått igenom den nya navigeringens möjligheter men även 
dess risker, både vad gäller radarn och GPS. Och jag har försökt fram-
hålla att det trots teknikens landvinningar till sjöss alltid är gammalt 
hederligt sjömanskap som är avgörande när man ska färdas säkert på 
haven. Att aldrig glömma visuell utsikt och att anpassa farten efter 
rådande omständigheter.  

   Hur illa det kan gå ibland framgår av ett utdrag ur försäkringsbola-
get Atlantica Båtförsäkringar/Moderna Försäkringars mycket intres-
santa och instruktiva tidning för båtägare, Atlantica nr. 1/2005 som 
jag fått lov att citera.  

En augustinatt för två år sedan lyckades en sommarstugeägare på 
Ljusterö att kollidera med en förtöjd båt, köra tvärsigenom ett båthus, 
fortsätta över en brygga och sluta färden upp på en sandstrand. Både 
båten och föraren klarade sig utan allvarliga skador men det 50 år 
gamla båthuset blev fullständigt demolerat.  



   Båtföraren var på väg hem till stugan i höstmörker och regn med sin 
hardtoppbåt. Sedan början av sommaren hade han en GPS kopplad till 
en dator med navigeringsprogram och elektroniska sjökort. Han hade 
lagt märke till att sjökortet över det här området var felkalibrerat så att 
positionerna hela tiden hamnade för långt västerut. Därför hade han 
laddat ner en rättelse från sin sjökortsleverantör och utgick från att 
problemet var löst.  

   Men den här augustinatten hade, på något sätt, det gamla problemet 
återuppstått. Under resans gång hade han visserligen märkt att positio-
nerna inte verkade stämma särskilt bra men trott att detta kom sig av 
att han körde för sakta. I hemmaviken, där det är fartbegränsning till 
åtta knop, hade han kört i planingsfart och räknade då med att naviga-
tionssystemet skulle fungera bättre. Han ökade farten, satte sig ner 
under kapellet och fick en hemsk överraskning när det smällde.  

   Han var mer eller mindre uppvuxen i området och hade kört här 
tusen gånger i mörker men aldrig tidigare kolliderat med grannens båt-
hus. Det kan ju verka märkligt att han trodde att navigatorn skulle bör-
ja visa bättre om han ökade farten men kanske hade han i bakhuvudet 
att kurs- och fartvisningen brukar bli bättre vid högre fart och trodde 
att samma skulle gälla positionsanvisningen. Men det är fel.

  

Försiktighet krävs alltid  

Jag tror att detta fatala missöde inte hade inträffat om han hade haft 
visuell utkik och anpassat farten efter rådande omständigheter, att det 
var mörkt och att han märkt att positionerna inte verkade stämma på 
navigatorn.   

Per Henriksson       



 
Nestor bland Ingos skeppare  

Staffan Wilske har fört Ingo under otaliga seglingar och 
också ägnat sig åt att lägga ut föreningens kurs. 

Skutintresset väcktes under barndomens somrar på Ven.  

jöfolk tillhör ett skrå där åtskilliga tycks känna varandra. Hur 
många har inte hört Staffan Wilske säga i förbigående: 

 

Ja, det är 
en gammal elev till mig. Eller: Vi har seglat ihop. Staffan började 
undervisa på Navigationsskolan i Göteborg 1959, först som timlärare, 
och fortsatte där fram till pensioneringen. Under lov och tjänstledig-
heter var han också till sjöss. Det har hunnit bli omkring 35 fartyg    

Bland dem har Ingo under många år intagit en central plats. Vi skall 
tala om det och en del annat när jag en sen höstdag sitter hemma hos 
Staffan och Margit i huset i Benareby med utsikt över Yxsjön. 

   Jag var med när Föreningen Skonaren Ingos Vänner bildades 1983, 
berättar han. Fick kontakt genom Anders Lennvi och följde sedan 
utvecklingen under några år utan att delta så mycket själv. Ordföran-
den Kaj Palm avled och sedan Hans von Borstel frågat mig blev jag 
ordförande i Föreningen Skonaren Ingos Vänner 1989.  

Med Ingo till Shetland 
Det var han sedan, med fem års avbrott, tills han efter sista perioden 
efterträddes av Maria Björnstam förra året. Under många år har 
Staffan också varit, om uttrycket tillåts, ett av föreningens ankare som 
skeppare. Höjdpunkten? 

   Shetlandsseglingen var pricken över i! Vi besökte bland annat Ler-
wick på Shetland, Fair Isle och Kirkwall på Orkney. Efter tre veckor 
och med en kuling i ryggen kom vi in till Göteborg den 15 augusti, 
min 75-årsdag, och sedan hade vi en stor födelsedagsfest.      



        



     

Villaolja Bunkers 
Smörjolja  

Frakt med tankbil och bunkerbåtar   

BRP Olje AB       

Besöksadress:           Postadress:    
Önnereds Bryggväg 89       Box 8087    
421 57 Västra Frölunda      421 08 Västra Frölunda    

Telefon: 031-47555 
Fax: 031-7344844  
Mail: info@brp.nu

   





  



Stadig hand för damerna 
Hur ser dagen ut för besättningen? 
   Kl. 0600 har Eigil, Claes eller Kurt kokat livgivande starkt kaffe. 
Efter några muggar och några goda frallor börjar allvaret. 
   Kl. 0700 kommer hamnpersonalen med vattenslangen, då gäller det 
att vara först. Ibland måste man dra slangen över sju fartyg när vi 
ligger ytterst i paketet. Kurt och Claes hjälper till med tunga lyft. 
   Alla paxen måste hjälpas ombord och från bord. Tur att Otto snick-
rade en extra stege. Ligger man som första båt på kajen, så måste ett 
antal hundra vandra och klättra över Ingos och andra båtars höga eller 
låga brädgångar, men Claes, Eigil och Kurt är duktiga på att ta da-
merna i handen så att dom landar mjukt på däck. Mycket skulle kunna 
skrivas om paxen, men inte här och nu.  

Vände andra sidan till 
Någon dag mitt i veckan blev det delvis besättningsbyte. Göran, 
Anders och Danny åker hem med Stena, Staffan, Lisen och Magda-
lena kommer. Vissa rutiner ändras. I ställer för STB till kaj eller båt, 
blev det B.B. till, vilket har vissa konsekvenser. 
   En ledig kväll ordnade SAILEVENT en fest ombord på Gunilla för 
alla deras inhyrda fartyg. Trevligt att kunna utbyta erfarenheter med 
andra båtars besättningar, finnar, holländare och svenskar. 
   Midsommarafton kom vi till kaj kl. 2300, men sill från Klädeshol-
men och var sitt glas Aquavit från Aalborg blev det lika väl, och till 
Staffans skönsång några glas Flensburger Pils. 
   Till skillnad från förra årets Kieler Woche hade vi strålande solsken 
utom dagen då den stora fartygsparaden hölls. Vi satte det nya kapellet 
mellan mesan och stormast och större delen av gästerna kunde vara på 
däck. Synd om alla tiotusentals åskådare som kantade stränderna och 
kajerna.    

Återresan under segel från Kiel till Malmö genomfördes av vår lilla 
besättning på åtta man: Staffan, Claes, Eigil, Kurt, Odd, Magdalena, 
Lisen och lille mig Hans.  

Hans von Borstel   



Dagbok från första skutseglatsen  

Sommaren 2005   

Dag 1  
Vi mönstrade på båten i Ystad en torsdag kväll i juli. Leif (styrman 
och vår farbror) tog emot oss ombord. Han visade oss runt och berät-
tade vad allt var för någonting och vad det hette. Sen sa vi hej då till 
vår pappa och vår faster som hade skjutsat oss till Ystad.  
   Vi gick en runda i staden med Leif och sen var klocka så mycket så 
gick vi och la oss. Sängarna var sköna men små. Ett rum hade fyra 
sängar, två över och två under. Ylva låg i den understa sängen och 
Adam i sängen över och Leif den till höger om mitt gången.  

Dag 2  
Vi kastade loss på morgonen. Frukosten bestod av allt vi kunde önska 
oss. Vi åt tillsammans och sen fick vi gå upp på däck och hjälpa till. 
Vi satte upp något segel den dagen, tror jag i alla fall. Vi seglade längs 
skånska kusten och vi visste inte än om vi skulle gå direkt till Born-
holm som var vårt mål eller om vi skulle övernatta i Simrishamn och 
ge oss av dagen därpå.  
   Men vädret gav rätt vind och vi kunde segla direkt till Bornholm. 
När vi var mitt ute i Östersjön och inte kunde se något land åt något 
håll så kändes det härligt. Vi seglade till Rönne där vi skulle stanna 
över natten.  

Dag 3 
Vi vaknade i båten som låg förtöjd i Rönne där vi hade förtöjt den da-
gen innan.  
   Kvajla betyder att man snurrar upp tampar medsols så det inte blir så 
stökigt ombord. Medan dom andra gjorde en utflykt så satt vi på båten 
och spelade kort och läste. Vi gick också en runda på stan. På kvällen 
åkte vi upp till en gammal borg med Leif och Kurt.  
   Vi pratade med Leif och Kurt om världsproblem, exempel som 
världsfred och ekonomiska problem. Det var bland det roligaste som 
vi gjorde. När vi kom hem gick vi och la oss ungefär klockan elva. 



När vi låg där och läste våra böcker så hörde vi och kände när båten 
gungade och knarrade. Det var ett ljud som man lätt vande sig vid och 
man sov gott.   

Dag 4 
Vi steg upp ungefär klockan 8 och åt frukost. Denna dag fanns det 
också färska wienerbröd serverat till frukost De var goda. Vi fick vän-
ta på att färjan som gick mellan Hanö och Bornholm skulle komma in 
innan vi fick kasta loss och ge oss iväg. Kaptenen (Anders) sa att vi 
skulle segla till antingen Svaneke eller Nexö. När vi hade kommit ut 
ur Rönne hamn så satte vi upp seglen (fockseglet och storseglet) och 
satte kurs längs med kusten. Om vi skulle till Svaneke så var det bara 
halva vägen till Nexö.  
   Adam och jag fick hålla utkik och stå vid rodret hela dagen tills vi 
kom fram. När man stod utkik så fick man titta efter flaggor i vattnet 
som betydde att det låg fiskenät där och att stå vid rodret var drygt, 
antingen fick vi veta vilken kurs vi skulle styra efter eller så fick vi 
styra efter till exempel en ö.  
   När vi var nära Svaneke så bestämde Anders att vi skulle försöka 
lägga till där. Det var en väldigt liten hamn så det var svårt att lägga 
till. Vi drog till oss mycket folk eftersom det inte var så många stora 
båtar som hade lagt till där. Anders var bra på att lägga till. När vi var 
i Svaneke passade alla på att duscha. Svaneke var inte så stort. Ylva 
tyckte det var intressant.  

Dag 5 
Vädret ville inte att vi skulle ut på havet mot Christiansö så vi 
stannade i Svaneke en dag. Leif, Ylva och Adam gick till fyren. Jag 
har köpt godis och det var gott. Allt är lugnt i dag. På kvällen så har vi 
tävling i hönseskitning . Dom hade hållit på med det i X år så det var 
tioårsjubileum.   

Dag 6 
Vi lämnade Svaneke på morgonen och styrde mot Christiansö. Vi fick 
styra och hålla utskick mycket på vägen. När vi hade kommit fram till 
Christiansö så fick vi inte gå in i hamnen ännu för att en färja måste 
först in och ut ur hamnen för sista gången den dagen.  



   När vi lagt till och hade fått ström och allt sånt där så gick vi alla på 
båten till en restaurang och åt. Sen gick vi runt ön eller båda öarna för 
det är två med en bro mellan dem 
   På kvällen kom en annan lite mindre segelbåt och la sig vi sidan om 
oss. Det var en båt där det fanns bara tjejer, dom var 18 stycken tror 
jag. Och kaptenen på båten var Leifs gamla elev från förr i tiden.  

Dag 7 
När vi skulle gå hjälpte vi den andra båten att komma ut. Vi bogserade 
den för den var dålig på att backa. Sen när vi hade släppt den andra 
båten så styrde vi mot Hanö där Leifs syster, vår faster, skulle komma 
ombord. Vi seglade mest och körde inte så mycket med motor. Vi lade 
till på Hanö och vår faster Ulla kom en stund senare. Vi gick upp till 
Hanö fyr på kvällen och till en sorts konstutställning mitt på en äng.   

Dag 8 
Vi lämnade Hanö på morgonen och styrde mot Ronneby. Vi seglade 
hela dagen. I Ronneby var det svårt att lägga till. Leif sa att ström och 
vind var från fel håll. 
   Det var långt till stan från hamnen, men vi gick upp till en affär och 
handlade. Ylva och Ulla tog taxi hem till båten, vilka latoxar!.  

Dag 9  
Sista dagen på vår resa. Vi anlände till Karlskronas hamn, där den 
årliga Sailfesten hade börjat. Vi gick runt på festivalen och hade 
trevligt. Vi såg ett stort segelvartyg, en ostindiefarare som hette Gö-
theborg.  
   Vår kusin Glenn låg i Karlskrona med sin båt och hade sin familj 
ombord. Det var kul att träffa lilla Frida. Hon är 5 år.  

   Senare kom mamma och pappa och hämtade oss. Vi visade runt 
dom på båten och dom tyckte båten var stor. Mamma sa hon kunde 
gott tänka sig att vara ombord på en så stor segelbåt.  

Adam och Ylva   



Höstsegling till Marstrand  
Lördagen den 15 oktober mönstrade vi på för två  
dagars segling och avriggning av Ingo för året.   

i kom ombord kl. 10.00 vid Klippan. Eftersom vi inte kände 
några av våra medresenärer, då det var första gången vi var med, 

var vi lite spända på hur det skulle bli. Vi möttes av Ingrid, som 
hälsade oss välkomna och anvisade oss vår hytt.  
   Kl 10.30 serverades kaffe, té och mackor på däck. Det var uppskat-
tat. Därefter informerade vår kapten Göran om säkerheten ombord, 
och presenterade den övriga besättningen. Kl 11.00 kastade vi loss i 
solsken och lätt bris.  
   Under färden ut ur hamnen blev vi tilldelade uppgifter för segelsätt-
ning. Då vi kommit ungefär till Älvsborgs fästning var det dags att 
sätta segel. Det var ett styvt arbete, som leddes av mycket duktiga och 
trevliga ungdomar i besättningen. När seglen väl var satta, lades kur-
sen ut mot Vinga. Vi seglade fyra fem knop. Det var en härlig känsla. 
Under seglingen serverades en god lunch som avslutades med äppel-
kaka och vaniljsås. 
   När vi kommit ut till Vinga sattes nordlig kurs och seglen bärgades.  
Nu började avriggningen av Ingo. Man fick lära sig många nya termer 
och uttryck. 
   Ankom Marstrand vid 16.15-tiden. Middag serverades, därefter var 
det filmvisning i skansen. Man var efter detta ganska trött, men 
eftersom det fanns en trubadur ombord var stämningen snart på topp 
igen. Ett senare pubbesök gjorde den inte sämre.    

På söndag var det frukost 08.00 och avgång 08.45. Vi gick genom 
Albrektsunds kanal (stod tyvärr och diskade då). 
   Fortsatt arbete med avriggning i samma fina väder och samma goda 
stämning ombord. Kom till Göteborg 13.00. 
   Tack för en mycket trevlig och lärorik helg, som vi gärna gör om.  

Noviserna Marita, Solveig och Roy  
samt befarne Tomas 



Tankar från en blivande 
oceanseglare 

  
nder större delarna av min jul har jag ägnat mig åt att studera 
väderförhållandena i södra Indiska Oceanen. Nej, inte för att jag 

pluggar extra på meteorologlinjen eller är extra intresserad av valar 
eller isberg, utan helt enkelt för att jag snart skall segla över detta stora 
hav.  

   Jag ansökte om att få åka med ostindiefararen Götheborg för ungefär 
tre år sedan. Jag satt i en datasal på Chalmers och försökte fundera ut 
när jag skulle vara klar med alla kurser och mitt examensarbete. 
Januari 2006 blev det och därför fick etapp 4 mellan Kapstaden i Syd- 
afrika och Fremantle i västra Australien bli mitt förstahandsval. För 
några månader sedan och ganska många tentor senare fick jag reda på 
att jag också blivit antagen till denna etapp. Den 20 februari flyger jag 
och resten av besättningen ner till Sydafrika.  
   
   Nu tickar avresedagen allt närmare och min spänning, glädje och 
förstås, nervositet, växer sig allt större. Hur kommer det att bli? Hur 
bra seglar hon? Får jag hängkoj eller fast binge? Hur blir det att inte få 
äta färska grönsaker? Hur kommer jag att vänja mig vid råseglare från 
att ha seglat endast gaffelriggade fartyg? Kommer jag att längta hem? 
Får vi mycket sjö?   

   Frågorna har varit många, en del har Marie Baude, ostindieseglare 
under första etappen tillika även gammal Ingoit, gett mig svar på. Hon 
blev känd för allmänheten då hon och fästmannen Otto under stort 
pressuppbåd gifte sig i Spanien ombord på Götheborg, grattis till er 
båda! Andra frågor får jag nog själv söka svar på, långt där ute på 
oceanen. Vissa frågor hoppas jag på att jag aldrig får tillfälle att få 
svar på, hur beter sig till exempel en 1700-tals rigg i extremt oväder? 
   20 maj är jag tillbaka i Sverige, förhoppningsvis med en snygg sol-
bränna, tre extra månaders sjötid i sjömansboken och framförallt en   



kappsäck full med upplevelser och kunskap.  

   Håll utkik på Ingos hemsida så kanske det kommer en reserapport 
några gånger under resan annars får ni hålla ut till nästa års Bogsprötet 
där jag redan nu bokar ett par sidor för att berätta om min seglats.   

Efter att ha seglat med Ingo i snart tio år känns det jättespännande att 
få pröva nya okända vatten och dessutom ny båt. Helt ensam ombord 
behöver jag inte känna mig, Odd Magnusson, en av våra instruktörer 
skall också med på resan och tillsammans kanske vi kan dra med ett 
par nya personer till Ingo när vi kommer tillbaka?  

Lisen Lindgren Sjöberg      

  



  
När ett stort, mindre eller litet företag, en organisation eller 
en avdelning skall ha en aktivitet som ALLA kommer ihåg 
resultatet av under flera år  var skall man ha den då? Jo, 

på en kvällstur ombord på Ingo!   

   

Vad minns man?  

En avdelning på Volvo med 58 personer genomför en kvällsövning 
med diskussionsgrupper och äter lite god mat ombord på Ingo. Vi 
seglar ut på eftermiddagen, rundar Vinga och seglar hem igen. Detta 
glömmer man inte!  

   Toyota Center gjorde ett säkert val

 

 Hyrde Ingo i 3 dygn i sam-
band med Swedish Match Cup på Marstrand. Inbjudna kunder njöt av 
matchracingsegling på högsta nivå tillsammans med sina kamrater 
från Toyota i strålande solsken, åt en skaldjursbuffé med dryck. Kan 
man samarbeta på ett bättre sätt? Vi tror inte det!  

   Emil Lundgren hyrde Ingo en helg och samlar 25 utvalda kunder, 
seglar till Marstrand via Albrektsunds kanal på fredagskvällen. Äter 
en god middag på restaurangen. Frukost ombord uppe på däck i 
strålande solsken, en underbar segling norrut till Käringön och alla 
serveras lunch i form av ärtsoppa med tillbehör ombord under 



seglatsen, konstigt nog precis när vi passerar lugnt vatten genom 
Kyrkesund. Väl framme på Käringön så håller Emil Lundgrens 
kvalitetschef en presentation av det nya programmet för 
kvalitetssäkring som avslutas med diskussion, bastubad och ett dopp i 
det salta blå! Middagen intas på Petterssons krog, där alla får anrätta 
sin egen hummer! Tror ni att man minns Emil Lundgren AB och dess 
nya program för kvalitetssäkring?   

När en rektor skall få sina lärare att arbeta bättre tillsam-
mans eller när en lärare skall foga ihop en ny klass eller 
en annan lärare skall skicka sin gamla klass vidare till 
nästa årskurs, vad väljer man då? Jo, en lägerskola om-

bord på Ingo!  

Många klasser har gjort det under många år, haft lägerskola på Ingo. 
Det blir en oförglömlig händelse. Många klasser har sparat, samlat, 
haft basarer, sålt bingolotter, ordnat disco, haft loppmarknad, mm, ja 
listan är lång på alla aktiviteter för att få ihop de medel som krävs. 
Klassen gör menyer och inköpslistor i hemkunskapen, åker och hand-
lar alla matvaror med några föräldrar, gör upp resmål med aktiviteter 
inför den STORA dagen. Tillsammans med någon eller några lärare 
och/eller föräldrar går hela klassen ombord på INGO och äventyret 
kan börja.  
   Seglingen går längs vår kust med övernattningar i några av 
Bohuskustens vackraste hamnar. Grillen brukar komma fram till 
middagen, bad, fiske, tävlingar, bollspel brukar också tillhöra 
aktiviteterna. Tala om klassresa! Hör av er så kan vi förmedla några 
kontakter till lärare som upplevt allt detta.  

   En aktivitet ombord på Ingo kan naturligtvis också vara en kickoff, 
produktlansering eller säljtävling. Det kan också vara ett bröllop, 50-
års kalas, examen eller något annat man firar. Fantasin är fri som 
fågeln! Vi ordnar allt! Det omöjliga tar bara lite längre tid. Testa oss! 
Hör av er!  

Danny Andersson  
Befraktare för skonaren Ingo 



    

Det finns egentligen ingen begränsning för vart ett fartyg som Ingo 
skulle kunna segla, anser Staffan. Men det återstår förstås ännu en del 
som ändå måste fullföljas av de renoveringar som pågått under många 



år. Den långtidsplan han gjorde när han först riktigt engagerade sig har 
hållit i stort sett.  

   Bordläggningen var dålig, stäven var plåtad. Vi fick ta det efter-
hand. 1991 bytte vi kölsvin och några bord på vardera sidan. På Hälsö 
fick Ingo ny förstäv, bägge bogarna blev nya och styrbords bordlägg-
ning. I Strandby tog vi akterskeppet 2001. Strandby kostade tre mil-
joner kronor. 2004 spikades skrovet om och omdrevades. En del åter-
står på babordssidan 

 

bord, garnering, spant 

 

som behöver göras 
inom ett eller ett par år. Föreningen har måst ta på sig skulder, men 
verksamheten går bra nu!     

Det går inte, utan att missa åtskilligt, att räkna upp alla förändringar 
som gjorts sedan föreningen tog hand om Ingo, än mindre allt som 
hänt sedan skutan som nybygge lämnade Groths varv i Sjötorp 1922. 
Vid ett återbesök 80 år senare var Staffan skeppare och besökte ortens 
museum med gamla fartygsmotorer. I Ingo sitter nu den femte i ord-
ningen. Den första var en Bolinder på 32 hk. Då föreningen tog över 
Ingo var det två 75-or June-Munktell, därpå har följt ett par moder-
nare och starkare dieselmotorer.    

Men exteriört gäller att fartyget skall se ut som i begynnelsen och 
Staffan var stolt när Ingo som en bekräftelse blev K-märkt häromåret.  

Träffade Margit på Nike 
Hans första segelfartyg var Rydbergsstiftelsens skolfartyg bramsegel-
skonaren Sunbeam. Där var Staffan elev i åtta månader efter att dess-
förinnan, 1948, har gått till sjöss som befälselev hos Transatlantic. 
Sunbeam seglade bland annat till Pernambuco i Sydamerika.    

Men det började när han var sex sju år med en dinge med center-
bord. Både far och morfar hade segelbåtar. Staffan blev bekant med 
Bohuskusten och var på somrarna också mycket på Ven, bodde nära 
hamnen och drömde om att vara med när skutorna gick ut. 

   Men de var passé när det blev dags, ler han. Ja, sen gjorde jag 
lumpen i flottan och fick utbildning till telegrafist. Efter några år var 
jag andrestyrman på Nike och träffade Margit, som var telegrafist. Vi 
fortsatte att segla ihop. Gifte oss i Buenos Aires 1957. 



   
1959 fick han jobb som timlärare på Navigationsskolan i Göteborg, 

men fortsatte också till sjöss. 1961 63 var han lärare och skolchef på 
Transatlantics skolfartyg GD Kennedy. Margit och deras barn Dan 
och Åsa var med på en resa till Australien.     

Hela familjen har anknytning till sjöfart. Dan blev sjökapten och är i 
skrivande stund skeppare på tremastbarken Gunilla av Öckerö, det 
seglande gymnasiet. Därifrån mailade han på förvintern hem rapport 
med bild från mötet till havs med ostindiefararen Götheborg. Åsa är 
miljöchef i Göteborgs hamn och sonen Erland håller på med en utred-
ning om säker utrymning av passagerarfartyg.    

Alla är med i Ingos Vänner. Det är också dottersönerna Martin och 
Erling. Martin har varit med på Gunilla med morfar som skeppare till 
Västindien och nu är Erling med där med sin morbror Dan som 
skeppare.  

Västindien och Svalbard 
Staffan och gamle vännen Per Henriksson har samarbetat i många år, 
både med Ingo och annat. Per tog vid som ordförande efter Staffans 
första period som detta och blev sedan DP (ansvarig för säkerheten). 
Mot slutet av 1980-talet gick de tillsammans på Viking Hawk. 

   Båten var utflaggad och vi mönstrade enligt internationaliserings-
avtalet, berättar Staffan. Vi mönstrade av i Pireus och gick över till en 
utflaggad 55 000-tonnare, en OBO (oil, bulk, ore) till Persiska Gulfen. 
Det var mitt under kriget mellan Irak och Iran. Vi gick på nätterna och 
låg till ankars på dagarna. På radion hörde vi hur iranska krigsfartyg 
prejade handelsfartyg. Och att andra hade träffats av Scud-missiler. Vi 
fick krigsriskersättning, 300 procent, och lastade Singapore för or-
der , och visste inte om vi skulle omdestineras till Iran  Så blev det 
inte, utan till slut Sydkorea. 

   På senare år har Staffan, förutom på Gunilla, varit skeppare på Origo 
till Svalbard. Dit vill både äventyrsturister och forskare. Det är inte 
ofarligt och det gäller att vara beväpnad vid strandhugg. Isbjörnar an-
ser att människor är lovligt byte. 

   Familjen Wilske har också hunnit med att segla i egen båt. 



   Vi köpte den första 1968 och 1991 sålde vi den sista. Det var en 
franskbyggd stålketch på 43 fot. Med den seglade Dan och Erland 
med kamrater till Sydamerika, Västindien, Nordamerika och vidare till 
Nuuk på Grönland.  

   I Reykjavik på Island tog Staffan över som skeppare och seglade via 
Färöarna och Orkney hem till Sverige. 

   Till Orkney återkom alltså Staffan häromåret med Ingo tillsammans 
med Per och full besättning av Ingo-medlemmar, bland dem många 
ungdomar.  

Ungdomarna måste ha plats  
I början var det få ungdomar i föreningen, konstaterar han. Men de har 
efterhand blivit fler.  

   Jag har hela tiden betonat hur viktigt det är att ha en bas bland 
unga.     

För fem år sedan bildades ungdomssektionen. Den har stabiliserats 
och formaliserats, med bland annat egen styrelse och representation i 
föreningens styrelse. 

   Det är oerhört viktigt att alla, inte minst ungdomarna, har trevligt, 
understryker Staffan. Alla måste känna att de får plats ombord. På så 
sätt är båten objekt och de som är med viktigast.     

Ekonomin är alltid ett bekymmer, behovet av pengar till verksam-
heten är ett nödvändigt ont.  De kommer in genom avgifter och char-
ter, en del sponsorer bidrar och en mindre del fås genom anslag från 
olika fonder.  

   Men det har alltid varit svårt att få några betydande bidrag, till-
lägger han. Det årliga skutstödet på en halv miljon kronor skall för-
delas på ett 50-tal skutor! Föreningens verksamhet fungerar tack vare 
enastående insatser från många medlemmar. Naturligtvis måste alla ha 
trevligt när de jobbar och seglar tillsammans!  

Anders Kilner  



  
  Seglarskola i Bohuslän  

Måndagen den 11 juli började årets seglarskola. 
Påmönstringen var klockan nio, men eftersom vi väntade på 

maten så dröjde det innan vi kunde komma iväg.  

är alla var ombord och maten hade anlänt var det bara att ge sig 
iväg. Vi lade ut från kaj och siktade på Skärhamn. Under den 

första dagens seglats så hände det mycket. Eleverna (tjugo stycken!) 
blev indelade i vakter och kvarter. Vi satte segel och de alldeles 
förträffliga fyra instruktörseleverna ledde segelsättningen.  
   Väl framme i Skärhamn blev det lite fritid och senare på kvällen 
lekar där styrbordsvakten och babordsvakten tävlade mot varandra.  

Kryss i Gullmaren 
På tisdag morgon blev vi väckta tidigt (och de som hade byssavakten 
ännu tidigare) men frukost blev det och iväg kom vi. Denna dag 
stävade vi mot stora Bornö där vi ankrade efter en tämligen an-
märkningsvärd och fysiskt jobbig tilläggning (tre trossar samman-
bundna och rodda iland med Dingo). Senare på kvällen, efter en hel 
del bad, roddes alla in med Dingo till ön där vi grillade och hade det 
mysigt trots anfall från flugor och myggor.  
   Nästa dag skulle vi ut ur Gullmarsfjorden och detta medförde att vi 
fick göra mellan femton och tjugo slag/vändning genom vind. Men 
detta var något som uppskattades av så gott som alla ombord då elever 
fick göra och lära sig massor av saker och instruktörseleverna verk-
ligen fick koll på hur allt gick till.  
    

Fiskebäckskil Gullholmen 
Onsdagens hamn var Fiskebäckskil där det faktum att det fanns 
duschar och en affär var väldigt uppskattat. Senare på kvällen blev det 
lekar, irländsk julafton och handuksleken. Där fick även vår älskade 



spanjor tillfälle att visa vad han kunde. Det blev även polis och de-
monstrant  och sedan tillbaka till våran skuta.   
   På torsdagen bar det av mot Gullholmen. Men innan detta hann vi 
med en man överbord-övning. Sedan satte vi segel och även denna 
dag hanns det med en hel del slag i väntan på den kommande täv-
lingen mellan Ingo, Lady Ellen och Gunilla. Tyvärr så vann vi inte, 
men vi hade kul och det är ju det som räknas.  

För fulla segel till Marstrand 
På fredagen seglade vi nord etter och hamnade i Kungshamn där 
Birgitta (intruktörselev) tyvärr var tvungen att mönstra av. Men efter 
att vi hade ätit så bar det av igen trots regnet och vi hamnade inne i 
Åbyfjorden och lade till vid Ämhultsbrygga. Kvällen bjöd på fint 
väder, lekar och en av resans många höjdpunkter: Fångarna på Ingo. 
Där fick man bland annat möta de skräckinjagande gladiatorerna, 
klara av vattenhinderbanan och möta Fader Fora.  
   På lördagen gick vi söderut. Denna dag satte vi alla tio seglen och 
fick en perfekt segling. På kvällen ankrade vid en ö utanför Marstrand 
där vår maskinist Joakim grundligt gick igenom vad man skulle ha 
koll på under nattens ankarvakt. Det var många vinklar, skorstenar 
vattenpytsar och ett regelbundet skrikande från en mås som man skul-
le hålla koll på.   

Fyra blev instruktörer 
På söndagen gick vi hemåt. Efter en händelserik vecka var det många 
som var trötta men nöjda. Men det var mycket att göra innan alla 
kunde mönstra av. Den stora slutstädningen där byssan skulle vara 
skinande ren liksom resten av Ingo och alla skulle packa i ordning sina 
saker.  
   Väl framme vid Klippan hade vi en slutsamling där instruktörs-
eleverna Jenny, Julia och Therese blev instruktörer. Birgitta, som 
mönstrade av tidigare, blev instruktör innan hon åkte iväg. Efter sam-
lingen så mönstrade alla av och de flesta kände sig väldigt sugna på att 
återvända och segla mer.  

Therese Carlander  



Första etappen:  

Enkel resa Göteborg-Kiel   

Tisdagen den 14/6 2005 samlas elva förväntansfulla Ingo-
vänner vid Klippan för att segla till Kiel. Kl 0930 kastar vi 

loss och styr ut genom södra skärgården.  

oppas bara att färden inte blir lika hisklig som förra året, tänker 
jag. Vi är fyra stycken ombord som minns den seglatsen. Visst 

gungar det lite i dag också. Den goda löksoppan som Hans har tillagat 
får vara för min del.  
   Ett par timmar tillbringas i hytten, som jag delar med Mite. Från 
Ostasien kommer denna arbetsmyra och käcka tjej.  

Direkt till Nakskov 
   Vid Anholt vänder vinden och allt blir lugnare och behagligare. Ef-
tersom Iben och Otto inte är med denna gång tyvärr, faller det på Hans 
och min lott att fixa käk och husera i byssan. Som extra hjälp har vi 
Kjell Olsson från Örebro. Denne landkrabba har stadiga sjöben och 
kan hantera både diskborste och diskhandduk i alla väder. 
   Kapten Göran har bestämt att vi seglar non-stop till Nakskov som 
ligger på Lolland. 
   Onsdag morgon 0800 prick, går vi under Stora Bält-bron i solsken 
och blå himmel. 
   Ett antal tumlare tumlar omkring och busar med Ingo. Vindsnur-
rorna står helt stilla och det känns som om sommaren kommer på 
allvar. Genast kommer solkrämen fram och kinder och näsor smörjes 
in. 
   Väl fram Nakskov visar termometern +25 grader (i Göteborg +13 
grader), helt underbart. Efter 28 timmar har Ingo än gång kommit till 
en hamn där hon hörde hemma några år på 1920-talet. 
   Alla är svettiga och törstiga och vad gör man då? Jo, man letar upp 
dusch och pub. Vi som inte fattade hur man gjorde för att få varm-
vatten fick duscha kallt. Det var skönt efteråt! 



 
Många skutor redan på plats 

En trevlig kväll på puben stod Eigil för då han berättade historier ur 
levande livet. 
   Torsdag morgon lämnar vi Nakskov 0830 och vid 12-tiden även 
Danmark. Den tyska flaggan hissas och nu målas, städas och putsas 
det inför ankomsten till Kiel. 
   Efter sju timmar är vi framme och många skutor är redan på plats. 
Vi får ligga utanför Linden från Åland. 
   För min del avslutas resan i Kiel och med ett besök på Kieler Braue-
rei, där vi testar det tyska ölet och den tyska korven. 
   Nu väntar en tuff vecka för Ingo med besättning. Tack för en trevlig 
resa! 

Lilian von Borstel    

Andra etappen:  

Kieler Woche  
Torsdagen den 16 juni kl 1600 passerar Ingo Kielfyr på väg 
till Satorikai i Kiel. Lotsbåten ligger förtöjd bakom den stora 

kasunfyrens vågbrytare.  

mbord på Fyren finns alltid minst sex personer som servar 
vakthavande personal, lotsbåtspersonal och tjänstgörande lotsar. 

Kunskapen om denna och del andra stora fyrar efter tyska kusten fick 
jag av en dokumentärfilm som sändes av NDR TV. 



   Några timmar senare ligger vi väl förtöjda på utsidan Linden , en 
vacker nybyggd skonare från Mariehamn. Vi hälsas välkommen av 
personal från SAILEVENT, som är vår uppdragsgivare i Kiel. 
   Katja är vår kontaktperson och berättar om programmet. 
   Den sedvanliga utrustningen som ölpump, ölfat, glas, porslin, sekt 
och andra ädla drycker förs ombord omgående. Ingos besättning, eller 
delar därav, hjälper till så att allt kommer på plats. Förra året var det 
regnligt och kallt, i år är det svettigt och soligt.  

Ett långt dygnsprogram 
Men i år får vi duscha ombord på Lady Ellen eller Gunilla

 

innan 
vi samlas på Brauerei Kiel där vi slår hål på en tunna öl.  
   Mite har  redan gått ombord på Stenabåten för hemresan. Ölet är 
gott och vi är medvetna om att det är sista lediga kvällen för besätt-
ningen. 
   Ett typiskt dagsprogram på Kieler Woche kan se ut på följande sätt: 
   Kl. 0400 0600 varm och kall mat bröd och frukt för cirka. 60 perso-
ner kommer ombord. 
   Kl. 0600 am kommer frukosten för besättningen, en låda med läckra 
maskor, frallor och frukt. 
   Kl. 0700 am: SAILEVENTS personal kommer ombord (ibland so-
ver dom ombord) oftast tre unga damer som dukar och förbereder allt 
för att 60 passagerare skall trivas ombord. 
   Kl. 0900 am. Dom första gästerna kommer ombord för en segeltur 
på Kieler Förde.  
   Kapten Göran och senare i veckan Staffan hälsar välkommer om-
bord och lämnar ordet till mig för en säkerhetsgenomgång. Därefter  
några ord om Ingos historia och så ber jag passagerarna att ge oss en 
hjälpande hand när vi sedan skall sätta några segel. 
   Kl. 1600 lämnar paxen fartyget. Personalen diskar, städar byssan, 
salongen och toaletter. Besättningen spolar däck och fraktar alla mat-
rester till sopcontainern. Ny färsk mat kommer ombord. 
   Kl. 1800. Nya gäster hälsas välkomna med champagne. 
   Kl. 1900 2300. Kvällssegling som på dagen. 
   Kl. 2300 i bästa fall lämnar paxen med detsamma. Service crew stä-
dar och besättningen taga sig ett glas öl (efter Hasse Alfredsson). 


