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I backspegeln med Ingo 2009 
 
 

tt år går så fort och när dessa rader skrivs är vi inne i december 
och Ingo ligger i vintervila i Lundbyhamnen. 
 

   Vi känner alla, på något sätt, av dom bistra tiderna. Bankerna är 
tuffa, företag drar ner, media i alla former skriker ut stora orosord och 
mitt i allt detta skall vi alla i föreningen Skonaren Ingos vänner för-
söka dra runt verksamheten mer eller mindre på ideell basis. 
 
   Ingo har tuffat runt våra kuster och även i år varit utomlands, i Kiel 
och Rostock, och för att då lägga lite positiva ord i denna ledare så 
fick vi ett mail från beställaren i Kiel som gjorde mig varm och glad. 
Besättningen som var där fick så mycket beröm att jag först undrade 
om dom hade mutat sig fram, men så var inte fallet. Bra jobbat! 
Detta visar om något på att vi ändå är starka nog att hålla ihop verk-
samheten. 
 
   Lite nyheter är också införda under året då vi har kartlagt och doku-
menterat alla som är behöriga att segla Ingo, som mönstrade besätt-
ningsmän, ett måste att ha koll på då vi är ett rederi som seglar i  
passagerarfart. 
 
   Till dessa duktigt arbetande besättningsmän krävs också att vi arbe-
tar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, av många sett som ett 
onödigt ont, i min värld ett måste då alla skall ha rätten att komma 
hem efter ett arbetspass hela i kropp och själ. I detta fall är det på 
skepparens ansvar att, inför varje segling, göra en riskanalys utifrån 
dom förutsättningar som gäller för det aktuella tillfället. 
 
   Vi hade också ett utvärderingsmöte efter avslutad seglingssäsong, på 
anrika sjömansrestaurangen Port Arthur, dit alla som seglat besättning 
var inbjudna, och tro mig, diskussionerna gick höga och vi har doku-
menterat allt som kan/skall göras bättre för att kunna ge kunder och 
medlemmar det de förväntar sig till nästa säsong. 
 

E
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  Vad som också har varit glädjande är att Ingo har seglat friktionsfritt 
hela säsongen. Alla har tagit sitt ansvar och seglat efter regelverket, så 
även i maskin och detta är mycket bra gjort. Timmermannen sa vid 
den årliga bottenbesiktningen som nyss är avklarad på Gothenius-
varvet: ”Ser man på, dom har lyssnat på er.” Ett bra betyg till oss alla. 
 
   Vi fick oss alla en kalldusch när beskedet nådde oss att Ingos trotjä-
nare i maskin, Hans von Borstel, lämnat jordelivet. Allas våra tankar 
går till Lilian och familjen. Hans var en stor tillgång och jag fick tidigt 
lära mig att där går mannen med den lilla plånboken och uträttar un-
derverk. Hans var inte på något sätt snål, det enkla svaret var att i 
början så fick det uträttas underverk för det fanns inga pengar, och på 
den vägen var det under en lång tid. 
 
   Idag är läget lite bättre, pengar finns, men inte att ösa av. 2009 är ett 
år som vi borde ha seglat in pengar på för kommande upprustnings-
arbeten, men som alla nu vet är inte så fallet. Den obefraktade tiden 
har varit alldeles för stor och vi har även fått sänka våra priser för att 
kunna ta nya kontrakt inom framförallt charterverksamheten. 
 
   Nu finns det bara en sak till som måste nämnas och det är framtiden.  
Min förhoppning är att nästa år skall föra med sig ett fullspäckat seg-
lingsschema där charterverksamheten får en vital roll, medlemmar, 
unga som gamla, slänger allt negativt överbord och bara pratar i möj-
ligheternas tecken i positiva ordalag.  
 
   Ingo behöver oss alla och vi behöver Ingo, så kasta loss, sätt alla 
segel och lägg ut kursen mot nya spännande mål! 
 
Stefan Fredrickson 
Ordförande Skonaren Ingo 
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Allas vår Hans har gått bort 

 
Foto: Danny Andersson 

eskedet kom för de flesta oväntat, först ville vi inte tro det... Hans 
borta...?! Han blev sjuttiofyra år, ett långt liv kan man tycka, och 

det är det… men… han kunde väl ändå ha fått några år till. 

   På hans kära Flatholmen stod vi en gång en kolsvart natt i oktober. 
Natten var frostig, det var fullständigt stjärnklart, och så tyst, så tyst. 
Hans pekade ut stjärnbilderna, han kunde dem alla, och med någon 
whiskey innanför kroppen var de väl extra skarpa. 

   Vi har haft många, fina och roliga stunder, inte minst tillsammans 
med hans familj, hans fru Lilian, de båda sönerna Claus och Per samt 
dottern Lotta. 

   Vi minns första gången vi träffade Hans. Vi satt på Ingo en solig 
dag, våren åttiofyra. Ingo låg då innanför grindarna till dåvarande 
Fartygsmuseet vid Lilla Bommen. Vi hörde en busvissling, och vi 
vände oss om. Där stod en liten man med ett stort skägg som undrade 
om han fick komma in... om han fick vara med i föreningen som han 
hade hört talas om. 

B
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  Det var klart han fick, han hette Hans sa han. Jag minns inte vad han 
sattes på att göra men det var väl troligtvis något av det enklare slaget, 
vi förstod väl inte vad han kunde...  

   Vi höll på att byta maskin, vi hade slängt ut tändkulan och skulle 
sätta in en begagnad Penta… Jobbet gick minst sagt trögt. Föreningen 
och verksamheten var i sin linda, vi hade väldigt lite pengar och 
säsongen, med de få engagemang vi hade, höll på att gå om intet. 

   Detta såg ju givetvis även Hans. För att göra en lång historia kort, 
Hans räddade oss, han räddade Ingo.  

   Med sin energi, sin entusiasm, sitt engagemang och sina många 
kontakter lyckades han och vi bli klara och senare på sommaren 
tuffade vi iväg med "ny" maskin till det årets första uppdrag, resten är 
historia. 

   Utan denna insats från Hans hade det kanske inte blivit så mycket 
mer av vare sej föreningen eller Ingo. Hur som helst med den saken, 
han kom i rättan tid. Hans har även senare många gånger räddat Ingo, 
när apparaterna och maskinerna har krånglat, från toa till huvud-
maskin. Då har man ringt efter Hans. 

   Hans ville hellre vara konstnär än krypa omkring i maskin och 
kanske det med rätta. Hans litografi på Ingo, seglande bort, vänd med 
aktern mot oss är ju helt fantastisk. Vid ratten står en liten gubbe och 
styr, är det Hans själv vid ratten? Är det egentligen ett självporträtt? 
Är det Hans som seglar bort mot nya okända mål? 

   På hans sista färd var det många som var med och tog farväl av 
honom, och vi är många, många som kommer att sakna honom men 
även också minnas honom med stor glädje. Sådan var han Hans, han 
hade många vänner. 

   Ett Stort Tack Hans, eller ”lille maj” som du ibland kallade dej, för 
att vi fick uppleva några av våra bästa år tillsammans med dej. 
 
Ronny Sikvall   
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Ny stående rigg under 2009 och 2010 
 väntan på sommarens seglingar ligger Ingo som vanligt upplagd i 
Lundbyhamnen. Förra vintern togs mesan- och stormasten iland. 

Det var dags börja med bytet av den stående riggen.  
 
   I vinter är det fockmastens tur. Ingo har tillfälligt varit både en- och 
tvåmastare innan återgången till tremastskonare blivit klar, med ny 
och starkare rigg för många år framöver. 
 

 
13 mars 2009. Eigil Sörensen och Sven Nicklasson utanför verkstaden 
med en del av all vajer som de har gjort klar till nya vant och stag till 
mesan- och stormast. 

I
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Ingo vid kajen i väntan på att de två masterna skall lyftas ombord från 
kajen och sättas på plats. 
 

 
23 januari 2010. Tremastskonaren i Lundbyhamnen, fockmasten 
ligger än så länge på kajen. 
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I verkstaden håller Karin Rosenberg på med en vantskruv. Det är 
rejäla doningar som skall göras rena från rost, smörjas och målas. 
 

 
Esmeralda Vidfar tittar upp ur skylightet, som har tagits in verkstaden 
över vintern för att skrapas, lackas och målas. 
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Kaffepaus i verkstaden under lördagsarbetet. Från vänster: Mikael 
Berntsson, Jonas Holmberg, Jan Isakson, Eigil Sörensen, Alvar 
Norrgård.   
 
 Text och bilder: Anders Kilner 
 

Hälsning från två nya medlemmar 
 
Jag kände inte till Ingo förrän jag fick ett medlemskap i present 
våren 2009. De visste att jag gillade att segla och nu skulle jag få 
segla något riktigt ordentligt. Så, jag och min son Philip mönstrade 
på 2 oktober. Och en helt ny värld öppnade sig. Ingo är spännande och 
härlig på många sätt. Både att bara vara på och att segla (inte minst 
kryssen mot mål i piskande regn). Och vilken härligt stämning om-
bord med en blandning av alla åldrar, sång och god mat. Jag summerar 
med min sons ord efter bara 2 timmar på båten: "Pappa, detta måste vi 
göra om. Och då ska vi stanna en vecka!"  
 
Snart är det vår! 
Varma hälsningar Philip o Peter 
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Hur är väl det att segla på Ingo?......Tråkigt, 
jobbigt, långtråkigt eller också alldeles 

underbart…………..! 
 

arför gör jag det här? Varför åker jag frivilligt med på en läger-
skola med massa uppkäftiga tonåringar som inte ens vet hur man 

diskar en tallrik och som till råga på allt ligger och skriker i salongen 
fram till tre på natten så att du inte får en blund i ögat? Denna fråga 
har jag ställt till mig själv många gånger och kommer säkert att göra 
igen! Hm, varför fortsätter jag då segla på Ingo kan man ju då fråga 
sig, jag är ju faktiskt inte dittvingad direkt! 
 
   Så här efter tio seglingssäsonger ombord på Ingo, har jag trots allt 
lyckats att börja bena ut ett enkelt och entydigt svar på denna fråga. 
Svaret är att man i det långa loppet får så otroligt mycket tillbaka. 
Detta innefattar allt från oförglömliga naturupplevelser, möten med 
människor jag aldrig skulle träffat annars, samt många andra saker 
som jag nu först i efterhand kan dra slutsatsen att det inte hade varit 
möjligt om jag inte seglat på Ingo. 
 
   Sedan jag var liten har jag tyckt om att vara på havet men har trots 
det inte haft några planer för att läsa på sjöbefälsskolan, utan har nöjt 
mig med att segla på Ingo. När behörighetskraven för att segla befäl 
på skutor höjdes från klass VIII (kustskepparen) till klass VII be-
stämde jag mig dock för att läsa denna kurs på Chalmers vilket mot-
svarade en och en halv termin.  
 
   I samband med att jag läste kursen sökte jag även jobb som däcks-
man på Styrsöbolaget. Till en början gav detta ingen frukt eftersom 
det krävdes matrosbehörighet för att få jobba på båtarna, vilket jag på 
grund av för lite sjötid inte hade. Dock hade jag turen att Styrsö-
bolaget kort därefter fick nya restriktioner från sjöfartsverket. De nya 
restriktionerna innebar att de under sommarsäsongen var tvungna att 
bemanna skärgårdsbåtarna med extra däcksmän vilket ledde till att jag 
fick möjligheten att arbeta där trots att jag bara kunde mönstra som 
jungman. 
 

V
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   Genom att segla vidare på Ingo samt jobba extra på skärgårds-
båtarna, har jag till slut lyckats att skrapa ihop tillräckligt med sjötid 
för att ta ut matrosbehörighet vilket i realiteten innebär att man kan ta 
jobb på vilken båt som helst. Med andra ord har alla seglingar med 
uppkäftiga tonåringar i slutändan lett till ett mycket trevligt arbete vil-
ket jag stormtrivs med. Att det skulle bli så kunde jag inte ens drömma 
om för sju år sedan då jag seglade som mest på lägerskolorna.  
 
   Så till alla aktiva medlemmar i Skonaren Ingos Vänner som säkert 
vid många tillfällen känt samma hatkärlek till Ingo som jag. Även om 
ni kanske inte som jag blir matroser så lovar jag att ni förr eller senare 
kommer att få nått tillbaka i gengäld för det engagemang ni lägger ner. 
Så låt kärleken ta överhanden för det är det vår förening och älskade 
skuta behöver! 
Karin Rosenberg 
 
 

Livslång kärlek 
Sju säsonger på de sju haven 

 
2003: Det hela började Pingsten 2003 med en tredagars tjejsegling. 
Tre dagar med ett gäng nästintill galna damer i varierande åldrar. Där 
kunde det tagit slut om jag inte bestämt mig för att följa med på den 
långa medlemsseglingen samma år mellan Karlskrona och Rostock. 
En rolig upplevelse för en rykande färsk medlem. Karlskrona och 
Rostock med alla fantastiska båtar och festligheter. Underbart väder, 
kappsegling under natten och inte minst alla trevliga människor som 
var med. Nu var jag fast. 
 
2004: SHETLAND. Efter moget övervägande skickades en anmälan 
iväg redan i januari för att säkert komma med. Något som jag aldrig 
ångrar även om det gungande lite väl mycket ibland för en räddhågad 
nybörjare. Vilka upplevelser, Shetland, Fair Isle i dimman och 
Orkneyöarna och återigen människorna ombord. Något som för alltid 
kommer att stanna kvar som ett soligt minne.  
 
2005: Östersjön. Nu hade jag verkligen fått blodad tand. Östersjön 
med Bornholm stod näst på tur. Det var en tapper liten skara som 
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samlades i Halmstad. Det började nästan som de små negerpojkarna, 
en efter en försvann. Bara 10 personer kvar, men två härliga ung-
domar och ”Kutt” ringdes desperat in. Ystad, Bornholm i all sin prakt, 
fickparkering i Svanesund, tilläggningen i Ronneby. Det var på den 
resan den verkliga drillen började under ledning av Eigil. Återigen 
förutom segling och hav är det människorna som är en stor del av be-
hållningen. 
 
2006: Norge. Färja till Kristiansand. Ingo i industrihamnen. En sådan 
rolig resa, trots alla missöden, som ni kan läsa om i Bogsprötet 2006. 
Utanför Lindesnäs var det ordentligt gung. Stavanger och Lysefjorden 
med Preikestolen bara det värt resan. En fantastisk och stillsam resa 
över till Tyborön och genom Limfjorden. Hur roligt får man ha egent-
ligen? 
 
2007: Östersjön med fortsättning på benet Stockholm - Szczecin på 
Tall Ships Race. Återigen en oförglömlig resa med start i Karlskrona, 
strandhugg i Visby och Gotska Sandön. Vilken upplevelse att ro/segla 
in till denna sandö. Mariehamn på Åland. Höjdpunkten var nog ändå 
Öregrund, hemmahamn för Ingo på 30-40-talet. Mötet med alla de 
människor som på något sätt hade en beröringspunkt med Ingo från 
den tiden. Stockholms skärgård är vacker liksom vår huvudstad med 
alla båtar som skulle delta i Tall Ships Race. Vilket underbart gäng 
som var med. 
 
2008: Danmark. Vi hade i alla fall tur med vädret och med allt annat 
också. Vilka små danska pärlor det finns, Ebeltoft med fregatten 
Jylland, cykeltur på Samsö, Marstaal med det fantastiska muséet och 
förstås människorna ombord. 
 
2009: Danmark med Fyn Runt. En riktigt rolig och trevlig kappseg-
ling med mycket dansk gemyt. Om denna segling får ni inlägg nedan. 
 
Väntar redan med spänning på att anmäla mig till sommarens med-
lemssegling. 
 
Kerstin Norman 
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Några minnen från Fyn Rundt 2009 

 
rets medlemsresa kunde mycket väl ha inletts med en tragedi 
ovanpå den försening som hade blivit. En person uppe på 

Älvsborgsbron satt på räcket och hotade med att hoppa. Ingen fick 
passera under bron. Innan dess hade Sjöfartsinspektionen varit 
ombord. Efter att polisen fick lugnat ner personen och Sjöfarts-
inspektionen sagt sitt seglade vi iväg. Vi fortsatte hela natten och 
anlände så småningom till Kalundborg. 
 
   Vi skulle alltså till Danmark för att som enda svensk delta i ”Fyn 
Rundt for Bevaringsvaerdige Skibe” Ett trettiotal gamla segelskutor 
skulle segla runt ön Fyn under fem dagar i en tävling bestående av 
fem olika klasser. Ingo seglade i klassen stora fartyg.  
 
   Från Kalundborg gick resan mot Korsör som var starthamn. Start 
måndag morgon med kanonsalut och stor fartygsparad. Tävlingen 
hade börjat! Etappen gick med bra vind. Så bra att skeppare Dan 
Wilske ansåg det dumdristigt för oss att gå in i Kolby Kås som var 
etappmål. Hamnbassängen var trång och det hade blivit mycket svårt 
att komma ut igen genom den smala passagen. Istället ankrade vi nå-
gonstans utanför och gick därmed miste om både frukosten dagen 
därpå och hela lådan med grönsaker och jordgubbar som delades ut. 
Saknaden av dessa kompenserades dock väl av det besvär som de 
större båtarna hade haft på morgonen för att komma ut. 
 
   Denna kappsegling var mycket roligare än Tall Ships Race tyckte vi 
som var med även då. Tävlingsmomentet riktigt kändes i kroppen ef-
tersom det var en ny etapp varje dag. En gång blev vi tvåa i vår klass 
efter en benhård kappsegling. Toppseglen var viktiga den dagen och 
dåliga skotningar straffade sig omedelbart. Båtarna låg så tätt i fältet 
att den som kom i lä obönhörligt förlorade fart. Spännande! Totalt sett 
kom Ingo sjua i sin klass. Helt klart hade en del av de andra båtarna 
väl drivna och samtränade besättningar så nog kunde vi vara nöjda 
med den placeringen.  
 

Å 
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   Det serverades ”faelles morgenmad” varje dag anordnad av lokala 
företag.  Det var härligt att slippa tänka på frukost eftersom vädret var 
varierande och vi var många ombord. I varje hamn var det en massa 
festligheter och speciellt roligt var de små tävlingar där besättningarna 
bidrog. På ett ställe skulle besättningarna sjunga egna påhittade sånger 
och där gjorde naturligtvis Lova och Iris tillsammans med Liselotte 
Wilske succé med sitt framträdande. En annan gång var det tävling i 
att komponera en elegant räksmörgås och där gjorde My Artursson 
succé.  
 
   Den avslutande tävlingen bestod i att teckna ett porträtt på fartygens 
respektive skeppare. Här gjorde Lotta Karlsson en storartad insats 
genom att teckna en superb karikatyr av Dan Wilske. Alla porträtten 
hängdes senare upp i en lång rad under den avslutande middagen för 
samtliga deltagare.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustav Wilske 
visar stolt upp 
bilden av sin 
pappa Dan.  
 
Åsa Wilske 
fotograferade.

 
 
Jan Isakson och Kerstin Norman 
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VolvoOceanRace stopover i Marstrand 
En resa med Emil Lundgren och skonaren Ingo 

den 12-14 juni 2009 
 

enna gång hade man valt att lägga målgång och start i Marstrand 
istället för Göteborg, varför var en bra fråga, eventet i Göteborg 

2002 var ju så framgångsrikt. Skall vi vara med denna gång var den stora 
frågan, kunder började höra av sig: ”Kommer ni att göra något liknande 
som 2002?” Kul att de kom ihåg vad vi gjort sju år tidigare, det måste 
bero på något. Antingen var vi alla från Emil så charmfulla att de aldrig 
kommer att glömma oss eller så kan det ha varit sättet vi gjorde det på. 
Den gången seglade vi med Ingo i sju dagar. 
 
   Vi bokade upp Ingo i dagarna tre, där söndagen den 14 juni skulle bli 
finalen då omstarten på Marstrandsfjorden skulle ske. Efter genomgång 
med skepparna Göran Olsson och Staffan Wilske beslutades att vi skulle 
göra dagsturer från Klippan till Marstrand en gång per dag med avgång 
klockan 10. 
 
   Fredagen den 12 juni, regn, regn och åter regn men vad gjorde det? 
Förväntansfulla gäster, mat bunkrat från Öckerö Fisk och musikunder-
hållning med D & D (Dennis Lindegren o Davey Barnes). Besättningen 
var på ett härligt humör under Görans ledning. Claes seglade styrman och 
var dessutom ”utbildare” i navigation för alla som önskade styra och föra 
bestick. Väl i Marstrand ankrade vi upp med Ingo på redden i den södra 
hamnen, allt under Eigils överinseende och vakande öga. 
  
   Tenderbåt var beställd och denna tog samtliga som ville in till 
Marstrands östra kaj där alla tävlingsbåtar låg uppradade. Några fick sig 
också ett snack med Mange Olsson och hans besättning. 
 
   Regnet fortsatte hela dagen och först när Vinga siktades höll det upp. 
Festen fortsatte ombord långt efter det att vi lagt till vid Klippan. 
 
   Lördagen lovade bättre väder. Sol, sol, du underbara sol. Tänk vad lyck-
ligt lottade vi är som har väder. 60 nyanlända på bryggan skrattade och 
pratade innan det var dags att äntra Ingos renoljade däck. 

D
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   Efter vederbörlig säkerhetsinformation och genomgång av dags-
programmet seglade vi iväg. Musikanterna hade riggat upp utrustningen 
på däck och tonerna flödade över havet, tror att några av alla seglande den 
dagen uppfattade Ingo som ett systerfartyg till Elida V. 
 
   Proceduren i Marstrand var densamma som dagen innan, ankring på 
redden, tenderbåt iland. Skillnaden mot dagen innan var att det kryllade 
av människor överallt och från land kom stoltheten, många var vi som 
berättade att vi kom från just det fartyget som ankrat upp därute. Ingo är 
en fin dam när hon visar upp sig i solskenet.  
 

          
   Efter bunkring av bränsle på Hälsö satte vi segel och styrde kosan 
sydvart, sen kväll förtöjde vi vid Klippan. Alla gäster lämnade Ingo med 
ett leende, då är det härligt att vara arrangör! 
 
   Söndagen den 14 juni, upp ur sängen redan klockan 06.00, märkte då 
direkt att kroppen kändes lite sliten. Alvar hämtade upp både mig och 
tjejerna som skulle hjälpa till med cateringen och vi mönstrade på klockan 
07.00. Matleverantören var på plats när vi kom och allt stuvades ombord. 
Även denna dag skulle det bjudas på havets läckerheter från Öckerö Fisk i 
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Feskekörkan. Kunderna började samlas på bryggan strax efter klocka åtta 
och alla skrevs in i passagerarlistan. Förtöjningarna lossades och vi styrde 
västvart med solen strålandes i aktern. 

 
   Vädret var verkligen med oss med sol och lagom vind. Turen genom 
Albrektsunds kanal var riktigt jobbig för vår besättning, småbåtar körde 
som galningar och större motorbåtar skulle köra om både oss och andra 
där det var minst med plats. Vi var många som ruskade på huvudet, dock 
inte Ingos besättning under Staffans befäl, alla var lugna som filbunkar.  
 
   Ni skall veta att det känns oerhört skönt att vara arrangör under dessa 
förutsättningar. Kunderna ställde massor av frågor under de mest kritiska 
tidpunkterna där båtar for kors och tvärs framför oss men aldrig att någon 
i besättningen visade någon oro, det är lugnt sa bl.a. Claes bakom ratten. 
Mitt i all röra kom byssan med ett larm: ”Kaffet är slut!” 
 

 
 
   Ring en vän och efter en kvart möttes vi av denne i motorbåt med kaffe 
väl inlindat för ett kast till oss. Lyckan var fullständig. 
 
   Väl på Marstrandsfjorden lade Staffan Ingo med aktern mot vågorna. 
Det gungade rejält. Några önskade nog att de hade ställt fötterna på fast 
mark istället. Starten av VOR gick och vi fick ganska snart närkontakt 
med tävlingsbåtarna, vips så var problemet med sjöhävningen borta!  
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   Efter det att båtarna gav sig av lämnade också vi skådeplatsen för att 
lägga till vid kaj i Marstrand. 
 

 

 
 
    Maten dukades upp och alla tomma magar fylldes med både vätska och 
mat i fast form. 
 
   På hemresan sträckte vi ut med segel på alla masterna, maskinerna av-
stängda och musikanterna satta i karantän i salongen. Ljudet som alla då 
upplevde var som någon sa: ”Detta är obetalbart, lyssna och njut!” Ingo 
pratade med oss i form av knirr i riggen, väsande från vattnet, vi loggade 
trots allt en bit över 6 knop och alla var lyckliga. 
 
   Att göra arrangemang med skonaren Ingo och dess besättningar är något 
som rekommenderas till alla, företag, föreningar etc. Ut och känn livet på 
havet och bli en ny människa. Ett tips för er som har tillgång till dator, gå 
in på YouTube och sök på ”en fantastisk dag på havet”. Den filmen säger 
mer än tusen ord och denna artikel. 
 
Text o bild: Stefan Fredrickson 
arrangör Emil Lundgren AB 
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Ungdomarna bloggar 
 
Under årets ungdoms fortsättningssegling fick vi idén att skapa en 
Ingo-blogg. Vi uppdaterade den så ofta vi kunde, för att vänner och 
familj skulle kunna följa våra äventyr på havet. Alla som ville fick 
skriva och det blev många härliga inlägg. Här är några utdrag från 
bloggen. För er som vill läsa hela, besök: 
www.skonareningo.blogspot.com. 
 
Dag 3. Mot Saeby! 
Eftersom vi gick ut hårt och tog en nattsegling första dagen, tyckte vi 
att vi var värda en sovmorgon i dag, så det var frukost 9. Efter att ha 
bunkrat vatten, lämnade vi kaj klockan 10.40 och satte kurrs mot nästa 
danska mål, Saeby. Även idag gassade solen hela dagen. På 
eftermiddagen körde vi igång lektioner i navigation, knopar, 
riggkunskap och segel manövrar. Efter detta passade vi på att ta ett 
dopp från båten. Mycket efterlängtat eftersom vi varit i solen hela 
dagen. 
 
20.00 kom vi in i hamn. Hamnvakten kom och ville att vi, klockan 
21.00, skulle ha uppställning, sjunga svenska nationalsången och ta 
ner flaggan. Många av oss hade svårt att ta detta på jättestort allvar, 
men han var bestämd. Så när tiden var inne stod alla där, prydligt i 
rad. Kvällen är helt underbar. Det blåser ingenting och värmen är kvar. 
Kvällshimlen var över all kritik. Men nu är det allt dags att knyta sig. 
Ingen sovmorgon i morgon inte. 
 
Anteckningar från nattvakten.  
Här sitter vi i mörkret och huttrar till den ljuva musiken av 
byggarbetare. Hello! Månen ser ut som en potatis och vi sitter och 
lyssnar till filtbråket. =)  
 
En av skeppskockarna ringer. Just nu är vi på hum..ham..?? ( ser inte 
vad det står). <3 haha "tangentbordshjärta". Nu börjar hamnen låta. 
Tack för blåbärssoppan Otto! Jättegott käk! 
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Lördag 4 juli 2009  
Jobbigt tjejer, eller? 
Dagen har varit fartfylld dag med frisörskola och för första gången 
riktig segling. Det började med liknande solsken som de förflutna 
dagarna, härligt med sol men ärligt vi var alla i behov av lite blåst 
iallafall. Till slut så kom vad vi alla väntat på, det blev dags att hissa 
segel och slå av motorn. Med fem knop mot Sverige så var de flesta 
lyckliga och livet kändes som en dröm på vatten. Då kläckte 
Esmeralda iden att börja klipptrakassera folk, det börja med att 
Hampus fick huvudet rakat med en minimal fläck kvar på pannan… 
sen kom det hemska som jag nu sitter framför och beskådar… Två 
tjejer med tre centimeters hår som ser allmänt manliga ut, jag har lite 
svårt för att bearbeta det hela när jag tänker tillbaka på de två vackra 
flickorna i eftermiddagssolskenet med långt vågigt hår. Nu ska jag 
dock sluta skriva för solen har gått ner, myggorna är på väg och 
flickorna har snart toppat färdigt det sista håret.  
 
Hej svejs, Albin. 
P.S. Så ska jag hem imorgon för Hultsfred kallar, så tack för en sjukt 
nice segling! Ds 
 
Måndag 6 juli 2009 
Skorpor, Dylan och flugor  
Hola! Det är San-Klanen här. Vi går rakt på sak, utan trähästar idag. 
Dagen har gått som rinnande vatten (ha-ha-ha...) och vi har haft en 
härlig segling med toppenvind, hög sjö och både trötta elever och 
instruktörer. På färden har vi hunnit med lite fördjupning i navigation, 
ett slag och två gippar som gick utmärkt. Här skall tilläggas att en till 
elev har lämnat oss. Sabina åkte hem runt nio i morse, ett plötsligt 
men lika sorgligt farväl! Vi hade alla gärna haft kvar er (både Sabina 
och Albin) ombord. Vi styrde vår kosa mot Marstrand (över en mycket 
guppig Marstrandsfjord), och efter ett par cirklar i hamnen ligger vi 
förtöjda bredvid ett par, citat; "plastekor". Plastekorna var i själva 
verket femtiofots yachtar. 
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Efter en härlig middag med en stor köttig flintastek, fick Maria en 
härlig massage utav Gunnar...eller? Det kanske kommer en bild senare  
 
när någon kunnig anländer till vårt datahörn. När vi kommit in i en 
skön liten prat-dvala, hör man ett stort skrik! Det kommer från Maria 
som vrider sig i både skrik och skratt, då Gunnars "härliga" massage 
övergått i kittelmassaker. 
 
Nu chillar vi till Dylans munspel och snart väntar kojerna fyllda av 
skutbaggar som kryper över ens rygg och rent ut sagt för j-vliga 
flugor. Men mysigt är det! Salongen är ganska sval och fylld av 
sömniga snarkningar... Det känns som om vi ska knyta oss nu, 
kombinationen av Dylans stämma och båtens lätta vaggningar gör att 
ögonlocken känns tunga.  
DAGENS FÖRETEELSE: Skaftöskorpor med saffran. We love them, 
don't we?) 
Made in salongen by Annida och Linnéa 
Vi vill också tacka Iben, Ella och Maria för ert sociala stöd. 
 
Onsdag 8 juli 2009 
 
Natten var ansträngade för många ombord då den innehöll mycket 
spring och ståjande för att terrorisera grannbåtar. Många känner sig 
nog lite utmattade nu men det är heller inte så konstigt efter allt som vi 
har gjort de senaste dagarna. Igår köpte några av mina kompanjoner 
en båt som vägde flera ton för endast 5 kr. Andra fick resturangfolk att 
skratta när de frågade om det var möjligt att köpa deras sopor. Det 
hela på grund av en kvarterstävling som styrbord akter tog hem. Idag 
är det sista dagen på Ingo för den här gången och den började med ett 
flitigt städande. Nu måste jag gå och äta för att annars missar jag 
kanske bussen hem. Vill bara säga att jag tycker att min första vistelse 
på Ingo har varit gryymt kul och jag vet att jag inte är ensam om att 
tycka detta! TACK TILL ALLA, bye bye och hoppas att alla har en 
fortsatt trevlig sommar. EMMA  
 
Saxat och inskickat av Esmeralda Vidfar 
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Skutracet oktober 2009 
Ingos besättning var en av de bättre på årets skutsegling! 

rets skutrace eller oktoberracet som det också kallas går alltid av 
stapeln den första ”hela” helgen i oktober och är avslutningen på 

säsongen för de flesta skutor på västkusten. Årets segling startade från 
Klippans ångbåtsbrygga på fredagen. Under motorgång gick färden 
norrut till Marstrand där undertecknad med sin näst bäste kompis Benny 
var på plats för att ta tamparna. Tävlingsledningens ordförande Lennart 
Martinsson bad oss anropa Ingo för att anvisa en bra kajplats för Ingo 
med bogsprötet norrut så att alla skutorna skulle få plats på den relativt 
korta maskinkajen, men efter enträget anrop på VHF, telefonsamtal till 
ombordtelefonen och något viftande med armarna för att påkalla upp-
märksamhet så lägger Ingo ändå till med fören åt ”fel” håll enligt täv-
lingsorganisationen. Det är kanske det som är Ingo i ett nötskal, att Ingo 
ofta gör som ”man själv vill” och det brukar ju gå bra…. 
  

 
   Foto: Åsa Wilske 
 

Å 
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   På kvällen blir det en god middag som kockarna Iben och Otto till-
sammans med hjälpande hand från duktiga ombord dukat fram. Till 
kaffet blir det som vanligt jamsession och då i år med Benny vid drag-
spelet, vishäften tas fram och allsången kan börja. När det börjar rycka i 
musiktarmen hämtar Lasse fram sin flöjt och hänger på i Ingos två-
mannaband.  Vid 21-tiden blir det skepparmöte med befälen ur alla 
besättningar nere i Villa Maritims samlingsrum. Tävlingsledning går 
igenom bana med begränsningar, kommande väder, säkerhet och alla får 
chansen att ställa frågor. 
 
   Åter tillbaka till Ingo som vid denna sena kväll är tom på folk Finns 
det någon kul plats i detta avfolkade, höstlika Marstrand vid denna sena 
timma? Självklart, Grand Hotels pub Bakfickan. Väl på plats med en öl i 
handen glider man omkring och minglar och byter erfarenheter om allt 
från segling till vad tjejer och killar har på tungan denna härliga afton. 
 
   Frukost kl 08.00 med genomgång av kapten Staffan, där besättning, 
bana, tidsschema och alla detaljer för dagen gås igenom. Alla verkar 
laddade. Kan det bero på vädret som är i antågande? Väderrapporten 
säger vind SV 12-15 m/sek och ökande..... och de toppsegelgastar som 
finns ombord känner sig lite besvikna, men så är det på en sån här gam-
mal skuta som byggdes 1922 och som skall hålla i många hundra år till. 
 
   Kapten Dan tar befälet och undertecknad får äran att vara bästeman för 
dagens segling. Vår båtgranne Westkust som är förtöjd på vår babords-
sida har problem med att komma ut i den hårda vinden och tjärar Ingo 
ganska kraftigt på sin väg, men Ingo är byggt av kraftigt material så det 
blir bara ett krossat glas från vår informationstavla som skadas. 
 
   Väl på väg ut mot startområdet, som brukligt är vid Skallens Fyr på 
Marstrandsöns nordväst sida, meddelas från seglingens säkerhetsfartyg, 
som för dagen är från Sjöräddningen, att startområdet flyttas öster in 
med trygga södra Åstol som läklippor. Vinden tar i och det dröjer inte 
läge förrän starten flyttas ytterligare någon sjömil österut för att få ändå 
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mer sjölä. Banan ändras dessutom till att vi skall gå i mål vid en linje 
Tjörnekalv – Åstol mot tidigare utanför Åstol ute på Marsrandsfjorden. 
 
   Rolf Karlsson på Åstol, min gode vän sedan många år, ringer man 
naturligtvis för att höra om det senaste kring vädret och man känner sig 
ganska stolt eller egentligen borde man känna sig ganska våghalsig, när 
han, som har varit på sjön i hela sitt liv och det är över 70 år, utbrister 
”Ä du ude i detta veijr”. 
 
   Det blåser ordentligt men Ingo kommer iväg hyggligt, vi kanske är lite 
”fega” i starten, men det är bättre att missa med någon minut istället för 
att tappa kanske upp till en kvart om man är för tidig och måste gå till-
baka och starta om med detta stora skepp. Alla båtar glider iväg, det 
regnar och blåser, men de flesta verkar trivas. Väl uppe vid rundningen 
som går perfekt så slörar vi ner mot mål, men vinden vrider och ökar så 
det blir mer och mer kryss, inte så bra för Ingo… men vi kämpar på och 
går genom vinden många gånger och det görs jättebra och samtidigt är 
det bra träning för alla ombord. Vid så hårda vindar som vi hade denna 
segling så får man inte göra fel. Så alla är påpassliga och ser till att Ingo 
går i mål som god tvåa! 
 

 
Kapten Staffan och rorsman Claudia. Åsa Wilske fotograferade 
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   Efter en hård och mycket blöt dag på sjön känns det skönt att gå i 
trygg hamn igen. Alla är välbehållna tillbaka och allt på Ingo har klarat 
det hårda vädret. Undertecknad och Benny var naturligtvis dubbelbo-
kade så vi fick åka på 50 års fest till Göteborg och kunde tyvärr inte vara 
med på kvällens middag och senare prisutdelning och begivenheter. Men 
man får vara glad för att åter fått vara med ombord på Ingo tillsammans 
med trevliga människor och åter visat upp detta underbara kulturarv. 
 
Danny Andersson 
Bästeman för dagen och kassör i skonaren Ingos styrelse till vardags 
Ps. Vi var två tremastskonare i vår klass och då blir man ju tvåa, låter roligare än att säga att 
man kom … 
 
Lite info från ”kollega” 

Sjöfartsmuseets största satsning någonsin! 
 
Sjöfartsmuseet ska förändras. Vi tänker nytt, öppnar upp och bygger 
om. Ett helt nytt våningsplan som invigs i början av år 2011.  
 
Det är omvärldens tankar och idéer som ligger till grund för det fram-
tida Sjöfartsmuseet. I brukarundersökningar, fokusgrupper och djup-
intervjuer har museet ställt frågor som: Vad tycker du om museet? 
Vad vill du se i framtiden? Hur kan du bidra? Genom att svara på 
dessa frågor har barn och unga, besökare och beslutsfattare bidragit 
till Sjöfartsmuseets förnyelseprogram, ett dokument som anger nya 
teman och arbetssätt för verksamheten. 
 
Genom att visa på sambandet mellan hav och människa ska Sjöfarts-
museet bidra till att skapa engagemang och förståelse för historien, 
samtiden och framtiden. Målet är att i dialog med omvärlden utöka 
kunskaper om och skapa nyfikenhet kring havet, människan och sjö-
farten. 
 
För mer information kontakta: Pernilla Elmtén 031-3683563 
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Redaktörens funderingar 
 
Ett år går så fort, alldeles för fort. Fast de lärde säger ju att livet är som 
bäst då. Det har inte blivit mycket Ingo-segling för mig under 2009. 
Första veckan på Fyn Rundt var jag dock med. Sådana tillställningar är 
alltid festliga. Glada människor, hög stämning i hamnarna med öltält och 
diverse matförsäljning. Och på det spänningen med att tävla mot en massa 
andra skutor. Vinnarskallen tenderar att utveckla sig. Så var det också vid 
Skutracet som hölls i hård vind. Vi jobbade och slet med en massa vänd-
ningar men ibland var det som om vattnet inte räckte till. 
 
Mitt engagemang för Ingo har mest bestått av att fundera ut hur vi bäst 
kan marknadsföra oss. Inget lätt uppdrag att skaffa charter när företagen 
går på sparlåga. Några lyckade aktiviteter kan nämnas bl a vårt deltagande 
vid Klippandagen, Kulturnatta och Feskekörkans julmarknad. I år ska vi 
vara med på TUR-mässan. Vi har också arbetat med att förnya vår webb-
sida. Vid årsmötet ska vi förhoppningsvis kunna presentera resultatet. Ett 
nytt verktyg ska underlätta för oss som jobbar med sidan att hålla den 
aktuell. Att synas väl på Internet är ett mycket viktigt marknadsförings-
instrument.  
 
Jag har noterat ett stort engagemang bland våra ungdomar. Pröva-på-
kvällarna som de jobbar så bra med är ett lyckat marknadsföringsexempel. 
Den nämnda Kulturnatta byggde till mycket stor del på ungdomarnas 
insatser. Deras makraméverkstad var bara så härlig och lockade många 
intresserade besökare. Jag hade skickat ut blänkare till våra tidningar 
innan men tyvärr hörde ingen av sig. Är det så att tidningsredaktörerna 
tror att trevliga arrangemang med verkligt hygglig och skötsam ungdom 
inte har något läsarintresse? Det var också de unga som till största delen 
fyllde vår förarbeviskurs och med glans tog hem det eftertraktade beviset 
på att de lärt sig en massa om sjövett mm. Bland våra ungdomar har vi 
också Amanda Widén som tog guld vid junior-SM i tvåmansbåten RS 
Feva. Grattis! Utan våra unga kan vi i längden inte leva vidare. Vi måste 
därför allvarligt fundera på hur vi gör för att behålla de vi har och hur vi 
skaffar nya. 
 
Ingrid Andreasson 
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Makraméverkstad under Kulturnatta 

 

 

Tel: 031-711 35 73 
Färghandel i Göteborg sedan 1902 

 
Vi levererar färg till Skonaren Ingo 
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Vi utför kompletta el- och
teletekniska installationer

Affärsenhet Göteborg
Hildedalsgatan 2

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

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



 30

Aktiviteter ombord 

Vi på Ingo vet att en gemensam aktivitet ger mer än bara fysiskt 
välbefinnande. Alla får en chans att lära känna varandra under 
trevliga former. Här presenterar vi några av de mest populära 
aktiviteterna. 
 
Konferens 
Förena nytta med nöje. Konferera i skärgården ombord på 
skonaren Ingo. Ni är de enda gästerna ombord och kan prata 
ostört med full diskretion. Skärgården blir inramningen till en 
avstressad konferens.  
 
Önskar ni en exklusiv konferenslokal mitt i stan? Hyr skonaren 
Ingo stillaliggande vid vår brygga utanför Sjömagasinet. 
Välkommen att konferera ombord! 
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Musik och dans ombord 
Klubben, föreningen, grannarna eller varför inte hela tjocka släk-
ten. Musik förhöjer alltid stämningen. Kanske dragspelsmusik 
när ni kliver ombord och då till en välkomstdrink. 
  
Födelsedagskalas ombord 
Fira din födelsedag ombord med mat, dryck och musik. Slår man 
ut priset för mat, dryck och lokal så blir födelsedagen ombord på 
Ingo prisvärd. 
 
Bröllop ombord 
Tänk att ha sitt bröllop ombord med alla gäster på fördäck, solen 
skiner och havet ligger blått och varmt. Inkvartering och mat kan 
ordnas ombord eller på en plats med närhet till boende och 
restaurang. Kusten har ju några pärlor Käringön, Åstol, 
Marstrand, m fl. En upplevelse att minnas! 
 
Priser och möjligheter 
Priserna baseras på arrangemang. Kontakta oss för offert. Inget 
är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid. 
 

   
                  

Vad minns man? 
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Segla med 
Skonaren 

Ingo! 
 

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

Vi har plats för 26-30 övernattande 
gäster. 

 
I salongen kan vi duka för 45-50.  
 

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

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

berättar vi mer! 

  Foton: DigitalFotografen/Ulrik Södergren 
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