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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:    Miyo Schmidt  

 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:  Oscar Lexell  0703-88 14 80 

 

 Kassör:    Per Petersson  0703-81 45 22 

 

 Sekreterare:   Lars Petersson 0760-69 37 56 

 

 Ledamöter:   Hans Andreasson 0707-41 25 52 

Julius Laurell 0760-97 06 98 

     Joakim Språng 0704-05 04 03  

 

 Suppleanter:   Göran Ingren 0707-73 72 43 

Mathias Kindberg 0704-91 62 10 

     Jan Willstrand  0738-27 30 35 

 

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:    Ingo på Gothenius Varv i Göteborg 

     Foto: Mathias Kindberg 

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

Göteborgs Kulturbåtshamn blir 

verklighet! 

Det är föreningen Skonaren Ingos  

Vänner mycket glada för. Tillsammans i 

en projektgrupp, med medlemmar från 

flera maritima föreningar i Göteborg, har 

vår tidigare ordförande, Staffan Wilske, 

drivit frågan om en Kulturbåts-hamn 

mycket aktivt. Men var skulle den ligga? 

I början var det en viktig fråga. Sedan 

beslutade projektgruppen att koncentrera 

sig på det viktigaste: Vad skulle en 

Kulturbåtshamn innehålla? Det tror jag 

var ett lyckokast som drev projektet 

framåt. 

Kulturbåtsfestivalen på Eriksberg 2013, som blev en dundersuccé, satte också ordentlig fart 

på idéerna från många olika håll. Efter seglingssäsongen 2013 låg Ingo kvar på Eriksberg 

fram till nyår. Detta för att visa att vi vill och kan. Dock var det besvärligt att undvika att 

lägga fendrar mot spik, bult och gamla däck. Vi hade öppet skepp på helgerna med många 

besökande, julbord och luciafirande.  

Under våren 2014 beviljades 10 miljoner kronor för att rusta upp pirerna och göra Eriksberg 

till Göteborgs Kulturbåtshamn. Sidorna blev klädda med plank och låga lampor monterades 

på kajen. Det blev nästan klart till Kulturbåtsfestivalen 2014. 

I nio dagar i juli seglade vi dag- och kvällsturer från Eriksberg. Det är kanske något vi bör 

fortsätta med. När vi inte hade medlemsseglingar eller charter låg vi många helger vid 

Eriksberg med öppet skepp. Det blev en hel del förhalningar mellan Klippan och Eriksberg 

denna sommaren.  

Hur blir det då i framtiden? Intresset för 

kulturbåtshamnen växer nu när det ser ut 

att bli verklighet. Vart det hamnar är svårt 

att säga. Ett är säkert: Föreningen 

Skonaren Ingos Vänner vill gärna vara en 

del av Göteborgs Kulturbåtshamn på 

Eriksberg men vår kajplats på Klippan 

tror jag inte vi kommer att lämna i första 

taget. Den kan vi använda i alla väder. 

 

Med vänlig hälsning          Tidningen Älvstranden (2/2014) 

Otto Stryhn 

Ordförande 
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Vi utför kompletta el- och

teletekniska installationer

Affärsenhet Göteborg

Hildedalsgatan 2

Box 8019, 402 77 Göteborg

Tfn 031-65 90 00, Fax 031-65 90 90

www.emillundgren.se

E-post  emil@emillundgren.se
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Hälsning från Miyo på kontoret 

”Ännu en säsong är snart till ända och det har varit 

händelserikt med flera väl bokade seglingar. Jag som tar 

emot seglingsanmälningar, kvitton, mail och diverse 

frågor är tacksam för det fina jobb ni har gjort genom att 

använda blanketter från hemsidan och skickat in, via mail 

eller med vanlig post. Nu gäller det att fortsätta på samma 

sätt så ni alla kan fokusera på att segla, umgås och ha det 

trevligt.” 

 

 

Miyo Schmidt 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomi har tagit ett betydande kliv framåt under årets 

seglingssäsong. Vi har fram till den 1 oktober seglat in cirka 200 000 

kronor mer än föregående år. 

Såväl charter-, medlems- som ungdomsseglingarna har dragit in mer pengar. En viktig 

faktor är också att vi lyckats minska våra kostnader med cirka 100 000 kronor. 

I dagsläget har föreningen en låneskuld på cirka 2 000 000 kronor. Med amorteringar på 

240 000 kronor per år betyder det att vi minskar vår skuld planenligt. Nästa viktiga steg är 

att bygga upp ett kapital i föreningen så att vi kan klara av större utgifter. Exempel på sådana 

utgifter skulle kunna vara att huvudmaskinen behöver bytas eller att vi ställs inför någon 

annan renovering av större art. 

Med en skuta av Ingos ålder betyder detta att vi även i fortsättningen behöver vara rädda 

om varje krona och vi behöver fortsätta öka våra seglingsintäkter. Det är också viktigt att vi 

ökar antalet medlemmar. Detta påverkar ekonomin positivt på många olika sätt. 

Jag tar mer än gärna emot frågor rörande föreningens ekonomi och 

förslag på hur vi kan öka våra seglingsintäkter alternativt minska våra 

kostnader. 

 

Per Petersson 

kassör 

per.petersson@skonaren-ingo.org 

mailto:per.petersson@skonaren-ingo.org
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Läget i maskinrummet på INGO 

Största arbetet under det gångna året får väl vara att tolv stycken 

vattenvärmeradiatorer har installerats i skansen, salongen och hytter. 

Detta jobb stod Linus Möllgaard för genom företaget TAUTECH.  

Den nyinstallerade varmvattenberedaren kommer också från TAUTECH. Den har två 

vattenslingor, en för radiatorvärmningen och en för hushållsvattnet. Installationen utfördes 

av Kristian Stryhn med viss hjälp av Göran Ingren som, enligt sig själv, i första hand bidrog 

med diverse handräckning och glada tillrop. Vi som inte var med inser ju på en gång att 

Kristian och Göran: 

a) hade ett bra samarbete, 

b) hade roligt, 

c) installerade beredaren på ett 

fackmässigt sätt. 

d) Drack de sedan en öl eller en kopp 

kaffe tillsammans efteråt så fullföljer 

väl detta formen för hur det fungerar 

på INGO. Man har roligt och saker 

blir gjorda. 

Jobbet innebar för övrigt mycket pyssel med 

rördragning och ombyggnad. Nämnas bör att                    Varmvattenberedaren 

Otto Stryhn på egen hand baxade in detta                    

monster på rätt plats, hur det nu gick till! Jobbet var egentligen ännu större eftersom det 

krävdes ombyggnad av toaletter, gråvattensystem, tankar, pumpar etc. 

Till stor glädje för oss alla rapporteras att Pentan och den så kallade hjälpkärran har tuffat 

på utan problem. Vi som inte är så insatta i maskinjargongen bör åtminstone lära oss att med 

ordet hjälpkärra avses den extra dieselmotor 

som förser båten med elektricitet. Många har 

säkert retat sig på att mitt under segling utan 

maskin så ska det i alla fall låta från 

maskinrummet. Den infernaliska hjälp-

kärran behövs då för att driva kaffekokaren! 

Maskin är det viktigaste i hela båten, utan 

maskin ingen åka! Detta har man en tendens 

att förtränga. Maskingänget har som 

ambition att införa en maskinbehörighet som 

gör att endast behörig personal får tillgång 

till att vistas i maskin och vara avsatta endast 

Göran har koll på maskin!     för detta. 

  

Göran Ingren och Daniel Rönnängsgård samt Jan Isakson från redaktionen. 
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Kick-off möte inför 2015 års medlemsseglingar 

Söndagen den 26 oktober var vi 20 medlemmar som träffades för att 

brainstorma kring nästa års seglingsschema. Många intressanta idéer 

framkom och några grupper formades som ska arbeta vidare... 

Tidigare har det varit så att några i styrelsen har knåpat ihop seglingsschemat. Men i år fick 

dom idén att vända på steken, nu ska vi medlemmar bestämma. Vi började mötet med att i 

mindre grupper utvärdera årets medlemsseglingar, vad som varit bra och vad som kan 

förbättras till nästa år. Många bra synpunkter och idéer framkom som vi diskuterade och tar 

med oss för framtiden. 

Efter en god middag gick samtalen vidare i mingelform till att brainstorma kring vad vi vill 

ha för medlemsseglingar nästa år. Vad vi vill göra för typ av seglingar, vart vi vill segla, hur 

upplägget ska se ut m.m. Stämningen var upprymd och samtalen intensiva.  

Nytt från nästa år är också att vi medlemmar ska vara seglingsansvariga. Redan under 

kvällen formades många intressanta koncept som skrevs ner till Oscar Lexell och Jan 

Willstrand som ansvarar för sammanställandet av nästa års seglingsschema. 

För er som inte var med på kick-offen och har önskemål och idéer för nästa års medlems-

seglingar är det inte för sent. Ni är välkomna att maila styrelsen, gärna förr än senare då 

planeringen är i full gång. Hör också av dig om du kan tänka dig att vara ansvarig för någon 

segling, antingen själv eller i en grupp. Det finns redan några färdiga seglingar som behöver 

seglingsansvariga. De är på- och avriggningsseglingen och skutracet. 

Vad innebär det då att vara seglingsansvarig? 

När seglingsschemat är klart är det bara att börja med detaljplaneringen, sprida  information 

till rätt målgrupp, boka besättning, kanske prata med hamnar, planera gemensamma 

aktiviteter i land och till sjöss m.m. Vad ni kommer på som behöver göras i god tid för en 

lyckad seglats. 

Det är inte svårt att arrangera en segling. Även den som inte har någon tidigare erfarenhet 

kan göra det. Det kan till och med vara en fördel då det är lätt att halka in i gamla hjulspår. 

Vid korta turer kan man vara själv som ansvarig, men vid längre turer rekommenderas att 

man är en liten grupp. 

Man har alltid möjlighet att med någon i styrelsen eller annan aktiv medlem om hjälp. 

Styrelsen kan komma med synpunkter och goda råd, marknadsförings-gruppen kan tipsa 

om vägar att nå ut till rätt målgrupp, besättning bokas i samråd med av 

styrelsen utsedd ansvarig för detta m.m. 

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. 

Oscar Lexell har skrivit ihop en utförligare beskrivning om vad  det innebär 

att vara seglingsansvarig.                                    

Text: Malin Lindau 
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Lyckad besättningskurs på Ingo 

Men vad är det egentligen som händer? Ingo lägger ut från Klippan, 

snurrar ett varv på älven och lägger till igen. Glömde de något? En person 

på kajen hoppar ombord och en annan hoppar av. Ingo lämnar kajen igen, 

åker ett varv till och kommer åter tillbaka. Men vad är nu detta?  

Jo, det är besättningskurs och övning på tilläggning och avgång. Några veckor senare åker 

en Stenafärja ut i farleden och passerar en tremastad skonare med 20 man iklädda stora röda 

livbälten. Återigen är det övning på Ingo och man har gjort klart för att överge fartyget. 

Säkerhetsövningar är viktiga och ska genomföras med jämna mellanrum. 

Våren 2014 provade vi ett nytt koncept för att utbilda vår besättning 

Två teorikvällar med genomgång av manövrering, ankring och segling kombinerades med 

praktiska övningar ombord, där teorin omsattes i praktik. Då deltagarna hade god erfarenhet 

sattes ribban högt och de praktiska övningarna kunde genomföras effektivt. Deltagarna 

uppnådde en ökad förståelse och övningskvällarna var bra tillfällen att avrosta sig efter 

vintersäsongen. Tanken var att även nyrekryterade befäl skulle komma med och lära sig 

Ingo, dock föll en stor del av detta på att de tillfrågade inte hade tid att delta. 

Den första övningskvällen började vi med att gå igenom och praktisk öva på manövrering 

till kaj. Mest fokus låg på hantering av förtöjningstrossarna och hur man kan styra Ingo med 

hjälp av en tross och lite avhåll. Efter denna kväll kunde alla deltagare skränsa och förstod 

varför man gör det. Den första kvällen blev det även en provtur då vi seglade en kortare tur 

för att se att segel och rigg var korrekt riggat. 

Den andra kvällen ägnades dels åt repetition av förtrogenhetsutbildningen, dels övning på 

att ankra. Förtrogenhetsutbildning är mycket viktig och alla i nyckelbesättningen skall ha 

genomgått denna utbildning minst en gång. Förtrogenhetsutbildning handlar om att man ska 

lära sig hur säkerhetsutrustningen ombord fungerar samt var den finns. 
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Tredje kvällen koncentrerade vi oss på slag och gippar, men även vid detta tillfälle 

repeterades förtöjning genom någon extra kajstuds. 

Fjärde och sista kvällen seglades det samt genomfördes brandövning, övning i fartygets 

övergivande samt man-över-bord-övning. 

Fyra lärorika kvällar där alla fick tillfälle att utvecklas och öva upp sig. Konceptet var bra 

och målet är att nästa vår genomföra en liknande utbildning där vi tar vara på erfarenheterna 

och utvecklar kursen. 

 

 

 

 

 

Text: Oscar Lexell 

Foto: Malin Lindau 

  

 

Tautech AB grundades under 2011 av Daniel Rönnängsgård. Under 2012 

kom Kristjan Andersson med på resan för att utveckla företaget och de 

produkter inom främst grundläggningsbranschen som vi tillverkar och säljer. 

Tautechs huvudsyssla förutom de egna produkterna är att hyra ut kompetent 

personal till olika uppdragsgivare inom främst grundläggning men även 

andra branscher har visat ett ökat intresse för kompetent och flexibel 

personal med intresse och viljan att vara bäst. 

Vi har en gedigen erfarenhet inom grundläggning med såväl borrning, 

pålning och spontning som grundförstärkningar av befintliga objekt. Vi kan 

erbjuda våra kunder både personal och tekniska lösningar som hjälper Er att 

få mycket goda resultat i era projekt. Vi arbetar med olika uppdrag runt om i 

Sverige och Norden. 

Besöksadress:  Smörgatan 2 

  412 76 Göteborg 

Telefon:  0708-18 92 55 

Hemsida: www.tautech.se 
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Eigil Sörensen -  

en som har varit med på riktigt 

”Man får hoppas att den yngre generationen tar vara på möjligheten att 

ta del av all den kunskap Eigil bär med sig. Snart finns bara en liten skara 

kvar att fråga hur det var på den tiden då man seglade skuta på riktigt”.  

Så sa en medlem när Eigil Sörensen kom på tal. Och visst är 

det så. Eigil är en av de som seglat skuta ”på riktigt”, dvs. 

mönstrat olika typer av skutor som seglat med last mellan 

hamnar företrädesvis i norra Europa. Det var på den tiden då 

man seglade även på vintern, där alla på däck var hänvisade 

till skansen och enda värmekällan var en kamin som 

bristfälligt höll kylan borta. 

Trots att Eigil växte upp på en lantgård så stod hans håg 

redan som ung grabb till sjön. Pappan hade först egen gård, 

men flyttade senare med familjen och tog över svärfars gård 

på Jyllands västkust. Den gården är numera ett museum. 

Yrkeslivet startade tidigt och som tolvåring började han 

arbeta hos traktens bönder. Det var dock inget som inspirerade till en fortsättning inom 

lantbruket. Så fyllda sjutton bar det i stället iväg till Odense för att mönstra på sin första båt. 

En ”järnseglare” med tändkulemotor som seglade mellan Norge och Sverige. Sedan dess 

har det blivit ett drygt dussintal påmönstrade båtar. Troligen var det Eigils morfar som 

inspirerade honom till hans yrkesval. Morfarn som innan han blev bonde hade seglat som 

matros på fullriggare i många år. Men det var inte bara Eigil som hade håg till sjön. Även 

hans lillebror blev sjöman. Men till skillnad mot Eigil blev han inte sjön trogen, utan har 

som pensionär återgått till att bruka jorden. Om än i en mer nymodig form, nämligen golf. 

1956 gick Eigil arbetslös i Köpenhamn och försökte få mönstring. Men det var ont om jobb, 

så han for över sundet och mönstrade på en svensk båt, M/S Dakota, som under 

Transatlantics flagg var en styckegodsbåt som seglade på den Nordamerikanska ostkusten. 

Det var starten på Eigils tid som svensk sjöman. Utöver att han mönstrade olika typer av 

svenska båtar jobbade han bl a som varvsarbetare och stuvare. Det var också i Sverige han 

bildade familj och fick fyra barn. 

När Eigil fyllde 60 år arbetade han på Gunnebo Industrier med att tillverka vajer, bl a till 

båtar.  Företagets födelsedagsfirande av Eigil la man på Skonaren Ingo. Det var den första 

kontakten med skutan och föreningen. När Eigil fem år senare gick i pension tog Jan 

Gustavsson, en av Ingos skeppare på den tiden, kontakt med Eigil och frågade om han inte 

ville bli medlem i föreningen. Det visade sig bli ett ”lyckokast”. Trots att Eigil med sina 80 

år är en av våra äldsta medlemmar är han nog den som är mest aktiv och som tillbringar 

mest tid på Ingo, både vid kaj och till sjöss. Nästan varje vardag kan du under våren och 

sommaren finna Eigil ombord på Ingo och under vintern i verkstan, slipande eller målande. 

Eigil är en otrolig tillgång, och frågan är vem eller vilka som skall kunna fylla hans plats 
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den dagen då han inte orkar eller har lust längre. Det är 

det många inom föreningen som oroligt frågar sig. 

Vid sidan av Ingo är Eigil även aktiv i HSB-föreningens 

styrelse i det område där han bor. I dess regi fick han 

utbildning i bl a ekonomi och administration och blev 

certifierad styrelseledamot. Något som han hade nytta av 

under den tid han arbetade i Ingos styrelse. 

Även de närmaste anhöriga upptar en del av hans tid. Med 

fyra barn har Eigil naturligtvis även barnbarn. Åtta 

stycken hittills. Varken barnen eller de tre barnbarn som 

uppnått myndig ålder har dock gått i fars eller ”bästefars” 

fotspår. Men ingen av de övriga barnbarnen har uppnått 

en ålder som inneburit yrkesval, så än finns det hopp. 

Kanske kan de rekryteras till föreningen. Med tanke på 

Eigils engagemang och insatser, och ni vet ”äpplet faller  

inte ….” så bör det vara något föreningen får försöka 

förmå Eigil att arbeta för. 

Med tanke på de 15 åren och all tid till sjöss med Ingo så 

har Eigil naturligtvis en massa minnen, både bra och 

mindre bra. Trots det, när bästa minnet från sin tid på Ingo 

kommer på tal, så kommer svaret snabbt och utan någon 

längre fundering, ”Seglingen 2007, då vi seglade i 

Östersjön och bl a besökte Karlskrona, Gotland, 

Marieholm, Öregrund, Stockholm och Stettin i Polen . 

Allra bäst var The Tall Ships' Races-seglingen mellan 

Stockholm och Stettin, med fem dygn till sjöss utan 

avbrott, i regn och rejält med blåst”. Så tycker en riktig 

sjöman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Hans Andreasson 
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Man över bord 

Hans Henrich Gotberg, vår förfader 11 generationer tillbaka, fick hyra 

som kock på Ostindiefararen fregatten ”Cron Prinsesser af Danmark” 

1748, men drunknade på väg hem från Indien. 

Den 7 oktober 1748 saluterades Kronborg med nio 

kanonskott och resan till Trangebar på Indiens 

ostkust hade börjat. Kursen blev satt mot Färöerna 

och sedan söderut. Man gjorde uppehåll i Porto Praj 

på Cap Verdeöarna för proviantering och för att få 

nya försyningar av dricksvatten. 

Resan gick stort sett bra. En gång blev man 

beskjuten, men lyckades segla ifrån sjörövarna. Det 

var också lite problemer med att hitta den rätta 

kursen. Det var dåligt väder och kompassen hade en 

del missvisning. Men, äntligen den 18 maj 1749 på 

eftermiddagen, kom de fram till den danska kolonin 

i Indien. Fregatten saluterade Kastellet med nio 

kanonskott. Det besvarades med lika många 

kanonskott från land. 

Fartyget låg där hela sommaren och lastade varor 

som skulle till Köpenhamn. Tisdag den 4 november 

satte man kurs mot Danmark. Torsdag den 6 

november arresterades vår förfader, skeppskocken Hans Henrich Gotberg och sattes fast i 

däcket med en fotlänk. 

Dagen efter samlades skeppsrådet. Kaptenen läste upp de klagomål som hade kommit in.  

Det fanns klagar över dålig hygien och bristande uppsyn med tillagningen av officerarnas 

mat. Av fruktan för sjukdomar hade de flera gångar lämnat matbordet. Flera hade blivit 

sjuka av den ”äckliga” maten. 

Båtsmannen föreslog att han skulle förlora en månads lön och straffas med 50 slag.  

Understyrmannen föreslog att han skulle förlora en månads lön och straffas med 60 slag. 

Överstyrmannen som låg sjuk, tyckte att straffet var upp till kaptenens ”behag” och 

”eftertanke”. Voteringen om straffet drog ut på tiden.  

Kocken blev nödig och begärde att komma ut till Galjonen. Det var där dasset var på fartyg 

förr i tiden. När Hans Henrich Gotberg kom dit, sprang eller ramlade han överbord.  Skeppet 

gick strax upp i vind för att rädda honom, men det var förgäves. Han var redan så långt 

akterut och drunknade innan de fick syn på honom.  

Anklagelserna mot kocken lades ner ”då den anmälde av desperation själv sprang 

överbord.” Det var dock tvivel om det var frivilligt eller en olycka. Därför blev två vittnen 

inkallade. Det ena vittnet såg att han satt på sätet och sedan sprang överbord. Det andra 

vittnet såg först att han hade ramlat överbord, när han var på sidan av skeppet. 



- 13 - 

I justitie protokollet från den tiden står det: ”En besynnerlig 

domstol, var anklagaren tillika är domare och vittnen så att de 

båda ska anklaga, döma, votera och vittne på en gång”. 

Detta är en sann berättelse. Min kusin Palle Kvist från 

Danmark har släktforskat och skrivit om vår förfaders öde. Jag 

har översatt en del av den berättelsen till svenska.  

 

 

 

 

 

 

Palle Kvist 

 

Du kan läsa mera om den danska ostindiefararen ”Kronprinsessen af Danmark” i boken: 

”Mellan København og Tranquebar” 

Palle Kvist har information om boken på sin hemsida: http://pkv.dk/genea/cron/index.html 

Boken koster 200 dkr och kan köpas på www.saxo.com 

eller direkt från förlaget på www.kildeskriftselskabet.dk  

  

 

 

 

 

 

Text: Otto Stryhn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pkv.dk/genea/cron/index.html
http://www.saxo.com/
http://www.kildeskriftselskabet.dk/


- 14 - 

Min Ingo-upplevelse 

”Skonaren Ingo är i desperat behov av lättmatroser”. Jag låg i min säng 

och bläddrade på newsfeeden på mobilen då jag såg statusen från 

Öckerögymnasieskolas facebooksida.  

Fartyget hade jag hört talas om tidigare 

men inte specifikt, bara att det var en skuta. 

Jag hade inte fått något sommarjobb så jag 

bestämde mig för att ringa upp ordförande 

Otto Stryhn och säga att jag kunde 

medverka.  

Mina förväntningar var inte sådär värst 

höga när jag satt i bilen ner till Halmstad, 

medlemsegling lät väl inte så speciellt kul. 

Som tur var kände jag Alvin Pohlman som 

skulle vara maskinist ombord så lite 

sällskap skulle jag få. Vi begav oss söderut 

mot Malmö för att hämta upp några mer              På väg mot Rügen i Tyskland under 

folk för att nästa dag bege oss till ön Rügen         Öresundsbron och över Östersjön 

och de tyska städerna vi skulle besöka  

under den 10 dagar långa medlemseglingen lärde jag mig det mesta om hur man seglar 

skonare. Jag hade tidigare på våren varit ute med vårt skolfartyg barken T/S Gunilla från 

Miami till Öckerö så jag tänkte att jag hade lite baskunskaper till hands men så var inte 

fallet. De tog ungefär tre dagar innan jag kunde hur alla gaffelsegel fungerade, var fallen 

och dirkarna satt och hur man beslog seglen.   

Alla ombord var väldigt trevliga och vi hade väldigt kul tillsammans med cykelutflykter 

och middagar i hamn. Det blev en härlig gemenskap ombord som jag inte trodde skulle bli 

då de flesta var ett antal år äldre en mig, nu har jag lärt mig att ålder bara är en siffra. 

Efter medlemsegling fortsatte mitt Ingoäventyr till den årliga HansaSail-festivalen i 

Rostock. En stor del hade lämnat Ingo redan i Stralsund men några fortsatte att segla med 

till Rostock där de sedan tog färjan hem till Sverige. Nya människor att bekanta sig med 

och ett hektiskt segelschema skulle de 4 dagarna innebära och en massa fina segelfartyg att 

beundra. Chartern blev lyckad och segling hem detsamma med starka sydvästliga brisar som 

bar oss hem till Göteborg.  

Att segla med Ingo var ett nöje som jag aldrig kommer att ångra. Att 

träffa så många härliga personer och att vara ombord på en sådan fin 

skuta gjorde min sommar. Ett nytt intresse har väckt i mig och jag skall 

i fortsättningen börja segla mera traditionsfartyg. Jag fick också lära 

mig att segla skuta är faktiskt kul! 

 

Text: Georg Lukas 

Foto: Malin Lindau                                                                                            
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Schooner Trinovante Bergen-Stavanger 

Under en vecka i augusti seglade jag med en engelsk båt mellan Bergen 

och Stavanger. Båten ägs och seglas av ett engelskt par. Det märkvärdiga 

med detta är att de två också har byggt hela båten.  

Maken John har själv konstruerat båten 

efter sina och hustrun Sues önskemål. 

Hennes bidrag till båtbyggeriet var 

heller inte ringa. Sue är utbildad 

carpenter, vilket väl ungefär motsvarar 

timmerman på svenska. John är skipper 

ombord och Sue mate. Jag vet inte vad 

mate egentligen innebär men hon 

fungerade i alla fall som instruktör. 

Övrig besättning var liksom jag glada 

amatörer, men från England. Vi var sex 

stycken. Jag vill lova att det är 

ansträngande att prata engelska hela 

dagarna men också nyttigt. Exempelvis 

heter en knap som sitter på däcket ”a 

cleat”. När Sue då ropar ”cleat off Jan” och det är bråttom med springet, vad ska jag då 

göra? Sätta fast eller lossa? 

Trinovante är alltså en skonare med tre master och en gaffelrigg på runt 200m2. Längd 

överallt 24 m men långt mycket smalare än Ingo, jag skulle gissa på i storleksordningen 3-

4 meter. Helt byggd i stål dessutom. Totalt kan hon ha sju segel varav två toppsegel. Dessa 

är av en typ som kallas ”fisherman” och hanteras helt och hållet från däcket. Riggklättring 

tror jag skulle ha varit svårt eftersom hon lutar kraftigt under gång, hon är ju så smal. En 

rolig detalj som jag tyckte var praktisk var den bom som stagseglet i fören satt på. I en 

vändning genom vind ropade då John ”let go the staysail”. Jill, eller jag, släppte då på en 

tamp som kallades ” lizard” och bommen for över till andra sidan utan fladder i tampar och 

med lagom skotning. 

Jill tål verkligen att berättas om. En pensionerad lärarinna med typisk engelsk kör-på-attityd. 

Det kunde regna och blåsa småspik, Jill var alltid beredd att hugga in. När ankarkättingen 

skulle stuvas, ja då var Jill där nere i boxen. Hon var lerig ända upp till armbågarna men 

med det ständiga skrattet i ansiktet. När hon och jag tillsammans fick ordning på knoparna 

i ett toppsegel utbrast hon i ett ”yes” och höll upp tummarna. 

I god engelsk ordning börjas alltid dagen med te och en stunds fundering. 

Teet är så viktigt att det allra första, innan säkerhetsinstruktionerna, som 

Sue gjorde var att göra upp en lista på om man önskade te med 

mjölk/socker och likadant med kaffet. Denna lista satt sedan uppsatt vid 

spisen hela veckan. 

 

Text: Jan Isakson 
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Maria Björnstam –  

Sveriges första kvinnliga sjökapten 

En mulen men mild dag i slutet av september var jag och besökte Maria i 

hennes hem på Kungshöjd. Hon bor i ett gammalt hus med högt i tak och 

kallskåp/skafferi. Lägenheten är hemtrevlig och inbodd efter 35 år.  

Var är du född och uppvuxen? 

Jag föddes i Stockholm, är uppvuxen i Karlskrona men jag är göteborgare. Mina föräldrar 

bodde i Göteborg men mamma valde att åka hem till sina föräldrar i Stockholm när jag 

skulle födas då pappa låg i flottan under kriget. Vi är två systrar och två bröder. 

När gick du till sjöss? 

Jag gick till sjöss när jag var 18 år, det var 1961. Min ena 

bror gick till sjöss när han var 16 år vilket jag var arg och 

avundsjuk över. Tjejer fick inte mönstra ut förrän vid 18 

års ålder så jag var tvungen att vänta. Tjejer fick inte vara 

på däck men kunde mönstra ut som telegrafister eller 

som jag gjorde, ekonomibiträde. För att vara telegrafist 

krävdes utbildning. 

Hade du någon sjövana innan det? 

Att köpa egen båt hade vi inte råd med men pappa fick 

låna båtar av officerssällskapet i Karlskrona. Jag gick 

också med i Sjöscouterna. Det fanns då inget organiserat 

för tjejer i Karlskrona så vi bildade en ”flicksjöscout-

patrull” under killarnas organisation. Skutsegling blev 

det första gången när jag var 16 år då jag kom med på 

Gratitude. Gladan och Falken som också fanns då tog 

      Sjöscouten Maria 14 år             inte emot tjejer. 

Var det din dröm eller hade du andra yrkesdrömmar? 

Det var min livsdröm att gå till sjöss. Hade inga andra drömmar. 

Finns det sjömän i släkten? 

Alla män på min fars sida så långt jag vet arbetade till sjöss. De bodde i Bohuslän och hade 

sina egna skutor. Mamma var lärare och hennes pappa bagare. 

Vad har dina syskon för relation till sjön? 

Min bror som gick till sjöss när han var 16 år avancerade till officer i flottan, men gillade 

inte ”stridisar”, så nu arbetar han på kärnkraftverket i Oskarshamn. Min andra bror arbetade 

som matros och båtsman i många år på småbåtar längs kusten, men även han gick iland så 

småningom. Båda har egna båtar. Min syster har arbetat på torra land men har seglat med 

Ingo längre än jag. Hon har haft en egen båt, en liten Blekingseka, tror jag. Hon gjorde en 

massa arbete på den men om hon någonsin var ute med den vet jag inte. 

 



- 17 - 

Du blev sveriges första kvinnliga 

sjökapten. Hur såg vägen ut dit? 

Efter att ha läst en termin på Sjömans-

skolan i Kalmar mönstrade jag ut som 

jungman på M/S Thebeland. Bara en tjej 

hade tidigare gått på skolan. Kaptenen 

ombord var tjurig av sig. Vet inte om det 

hade något att göra med att jag var kvinna. 

En dag blev jag kallad till honom och fick 

en tavla på fartyget. Dom var egentligen 

till för att ge till mäklare och andra i land. 

Så helt tokigt kanske det inte var ändå.  

Blev på den båten i ett år. (Tavlan hänger  

Foto: Malin Lindau         i Marias hall ovanför dörröppningen in  

     till köket.) 

När jag hade fått ihop tillräckligt med sjötid, var nog tre år, sökte jag in på Sjöbefälsskolan 

i Göteborg. Jag ville gå där för det hade min far och farfar gjort. Som första kvinnliga student 

på skolan blev jag 1965 färdig styrman efter ett års studier.  

Den sommaren arbetade jag på en turistbåt på Mälaren. Sen fick jag ett stipendium som tog 

mig till Paris i 6 månader som elev på ett rederikontor. Efter det var jag ute med Broströms 

rederi i flera år innan  jag återigen satte mig i skolbänken på Sjöbefälsskolan. Två år senare, 

1970 och 27 år gammal, tog jag sjökaptensexamen.  

Hur såg ditt fortsatta arbetsliv ut? 

Jag var ute med Salénrederiernas lastfartyg runt hela världen fram tills dom gick i konkurs 

1985. Jag fortsatte arbeta på samma fartyg ytterligare tre år men med olika ägare. Därefter 

var jag på Thorline i fem år. 

Efter det var det svårt att få jobb så jag var arbetslös i perioder. Ett tag arbetade jag  i hamnen 

som förman. När Tall Ships Race kom till Göteborg 1997 arbetade jag med det. Jag gick 

även på folkhögskola i två år och läste allmäna ämnen och spela teater gjorde vi en dag i 

veckan. 

Hur och när hamnade du på Ingo? 

Kände till Ingo gjorde jag långt innan jag 

seglade henne första gången. På 

somrarna seglade jag med Kryssar-

klubbens båtar och sjöfolk känner ju 

varandra. 

Första gången jag seglade med Ingo var 

under Nordisk seglats 1993. Min syster 

Carolina, som på den tiden bodde i 

Lysekil, hade lärt känna Göran Ohlsson 

som var kapten på Ingo under deras 

stopp där. Hon var först och tog med         Foto: Malin Lindau 
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mig. Staffan som jag känner sedan Sjöbefälsskolan var kapten. Han satte mig som styrman 

och gick sen ner och satte sig och lät mig sköta båten. På den tiden såg man över stäven 

vilket man inte gör nu längre.  

Och då bytte du givetvis förening? 

Nej, det tog faktiskt 11 år  innan jag seglade med Ingo igen. 2004 fick jag jobb på Ingo 

under sommaren genom Staffan Wilske och med stöd från Arbetsförmedlingen. Efter jag 

gick i pension fyra år senare har det varit mycket Ingo och jag släppte med tiden 

Kryssarklubben.           

Har du seglat andra skutor också? 

Oh ja, 1982 var första gången Gladan tog emot tjejer. Då var jag med som instruktör en 

sommar. Under den tiden lärde jag känna killar i flottan och en av dom var delägare i Blue 

Clipper, en 3-mastad skonare. Det ledde så småningom till att jag seglade med den hem till 

Sverige från Singapore 1993. En resa som tog 6 månader. Under den resan fyllde jag 50 år. 

Det var senare samma år som jag seglade med Ingo första gången. Jag var även med på Blue 

Clipper i medelhavet några vändor.  

Genom kontakter på Blue Clipper fick jag jobb på Sea Cloud, ett seglande passagerarfartyg, 

eller närmare bestämt en 4-mastad bark. Det var 1994 efter jag slutar på Thorline. Var ute 

med den i 6 månader och minns att jag kom hem natten då Estonia gick under, det är i år 20 

år sedan. 

Hur har du haft det med rädsla när du varit ute på de stora haven? 

Enda gången jag blir rädd är nog när det går hög sjö och blåser, vi befinner oss nära land i 

väntan på att komma in i en hamn och man hör hur propellern vispar luft. Då är det risk att 

motorn lägger av och vi driver in mot land, grund och i värsta fall klippor. 

Har du haft egen båt? 

Jag hade en plastsegelbåt tillsammans med ett syskonpar i cirka tio år, en Olsson 88 som 

hette Aurora. 

Blir du sjösjuk? 

Nej, aldrig. 

På vilket/vilka sätt har du engagerat dig i 

föreningen? 

Förutom att jag seglar som styrman har jag varit 

ordförande i 4 år (2005-2008). 

Egen familj? Barn? Barnbarn? Är dom med 

på Ingo? 

Jag var gift en gång i tiden, vi träffades till sjöss. 

När vår son Calle var liten bodde vi en tid i 

Kapstaden där min man hade fått jobb. Det var 

också dit min första resa tog mig som jungman. 

Min son bor i Gävle med sin fru och två döttrar. 

Han har inte varit med på Ingo och har inte heller  

 Foto: Charlotta Esbjörnsdotter                båt. 
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Hur mycket sanning ligger i myten om att ”sjömän har en kvinna i varje hamn” eller 

i ditt fall tvärtom? Har du fler barn i världen du inte vet om? 

(Maria skrattar gott och tänder åter sin egenrullade cigarett.) Jag packar dom för hårt så dom 

slocknar. Vi hade aldrig särskilt mycket tid att kunna gå iland i de hamnar vi besökte. Även 

när vi låg till kaj gick vi vakt. Att tillverka barn behöver ju inte ta så lång tid. 

Andra intressen i livet jämte Ingo? 

Jag läser mycket skönlitteratur och är med i en 

bokcirkel. Jag har börjat med linedance och gänget 

ska på hälsoresa till Polen under hösten. Och så har 

jag provat på tango. Jag gillar också att resa och gör 

det med min syster och andra. Förra året när jag fyllde 

70 var vi i Indien.  

Har du något visdomsord du gillar att dela med 

dig av 

“If you can’t beat them, join them” 

Vad tänker du på då? 

Försök inte slå någon med kunskap eller styrka. 

Försök vara smidig istället. Hävda inte din åsikt till 

sista blodsdroppen. Försök lyssna på andra också. 

Känner du att du lever upp till detta eller är det 

ditt livsmotto? 

Ja, jag blir ju förbannad ibland. (Vi som känner Maria 

vet att det finns ett gott hjärta där inne även om det                   

Maria provar på Tango med               ibland låter annorlunda.) 

Eino Rantanen. 

Foto: Suzanne Dahlin, Seniorliv 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Malin Lindau 
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Skonaren Ingos Vänner –  

en väldans aktiv förening! 

69 dagar medlemssegling under 2014 av totalt 96 dagar i fart! Detta måste 

vara snudd på rekord!  

Att INGO har använts hela 69 dagar av oss i föreningen för medlems-

seglingar av olika längd och inriktning under en och samma säsong är 

verkligen något att vara stolt över, för det är ingen självklarhet om man 

ser tillbaks i föreningens historia. I föreningens begynnelse, 1984, seglade 

INGO bara en enda dag med medlemmar. 

Förutom bevarandet av INGO själv, så har ju målet under alla år varit att få både skutan och 

ekonomin i sådant skick, att vi medlemmar ska kunna utnyttja henne i så stor utsträckning 

som möjligt. Ofta har chartersegling prioritet då vi alltid är i skriande behov av pengar. 

Trots att vår ekonomi är långt ifrån bra så har vi med gemensamma krafter kommit dithän 

att vi nu lyckas kombinera inkomstbringande chartersegling med aktivt användande av 

INGO för medlemmarnas utbildning och nöje.  

Kanske är det just detta som de flesta av oss medlemmar känner av föreningen Skonaren 

Ingos Vänner, just möjligheten att följa med på medlemsseglingar till när och fjärran under 

några sommarmånader. Och visst är det något speciellt att få trampa INGO’s däck efter en 

lång, kall och mörk vinter och styra ut mot kända och okända mål.  

Men föreningen erbjuder så mycket mer än bara själva seglingsupplevelserna. För vissa är 

det dessutom just vinterhalvåret med alla de aktiviteter som då pågår runt INGO som är 

höjdpunkten med föreningen. Därför tänkte jag att det kunde vara på sin plats att i korthet 

redogöra vad föreningen gör, vilka aktiviteter som erbjuds våra medlemmar och inte minst 

vad DU kan göra för föreningen och vår kära skuta.    

I skrivande stund räknar jag till hela 885 medlemmar i vår medlemsmatrikel. Dessa fördelas 

på 475 män, 403 kvinnor och 7 företagsmedlemmar.  Av medlemmarna är 228 personer 

under 26 år och 104 är över 65 år. Den yngsta medlemmen är 11 månader och den äldsta 91 

år (nästan årsbarn med INGO!). Detta är vad jag kallar en förening med blandad 

sammansättning. 

Föreningen har en styrelse bestående av 8 personer som möts första onsdagen varje månad 

för att förvalta vår skuta och dra upp riktlinjerna för arbetet med och inom föreningen. 

Föreningen Skonaren Ingos Vänner kan ses som ett litet rederi och det finns många saker 

och sysslor att ta hand om, så styrelsen klarar inte allt jobb självt. Till styrelsens hjälp finns 

ett antal individer och grupper med olika ansvarsområden, vilka sköter det dagliga arbetet 

med att hålla vår skuta i skick och föreningen fungerande (se hemsidan under 

medlemsmenyn för lista på de olika ansvarsområdena).  

Vi har i dagsläget en deltidsanställd kontorist som de flesta av er redan känner, Miyo 

Schmidt. Hon sköter charterbokningar, anmälningar till medlemsseglingar, bokföring och  
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allt annat som gör att det administrativa flyter på. 

Normalt pågår seglingssäsongen från början av maj till mitten av oktober varefter vinter-

säsongens aktiviteter tar vid. Troligen behöver jag inte beskriva seglingsaktiviteterna under 

sommarhalvåret närmare då det bara är att läsa alla de målande beskrivningar av sommarens 

seglingar som finns i detta och tidigare nummer av Bogsprötet.  

För att få följa med på en medlemssegling behöver man inte göra mer än att betala in sin 

medlemsavgift för året och kostnaden för själva seglingen. Kostnaden blir bara lägre och 

lägre ju mer du arbetar ideellt i föreningen. Vi har nämligen ett rabatt system som premierar 

aktivt arbete i föreningen i form av billigare medlemsseglingar.  

I år har vi för första gången i föreningen regi genomfört en besättningsutbildningsserie 

bestående av både teori och praktikpass under sju måndagkvällar i april och maj månad. En 

mycket uppskattad aktivitet som vi hoppas blir ett återkommande inslag kommande år.  

Bara för att mörkret lägrar sig framåt november månad så avstannar inte aktiviteterna i 

föreningen. Vinterhalvåret är minst lika hektiskt som sommarmånaderna men nu med fokus 

på material underhåll, reparationer och renovering av vår kära skuta. Medlemmar är i 

verkstan eller ombord på Ingo mer eller mindre varje dag men föreningen har schemalagda 

aktiviteter i föreningens verkstad på onsdag kvällar och lördagar (se hemsidans ”Kalender” 

för detaljer). Det finns mycket att lära av de som kan och trevligt är det att mötas över en 

kopp kaffe och få sig lite skutskvaller till livs under mörka vinterkvällar. Dessutom anordnas 

av och till utbildning i föreningens regi inom navigation, sjömanskap, maskin m.m. Under 

kommande vinter då vi ska försöka hålla en kurs i första hjälpen. 

Förutom framförandet av båten, underhållet av båten och deltagande i någon eller några av 

alla de olika ansvarsområden som finns inom föreningen så finns tre aktiva grupper som 

stödjer styrelsen i dess arbete. Dessa syftar främst till att marknadsföra INGO mot 

privatpersoner, företag och organisationer samt aktivt arbeta för bättre ekonomi genom 

ökade charter, sponsor och bidrags-intäkter. Dessa grupper är: 

 Marknadsförings- och chartergruppen (Kontaktperson: Hans Andreasson)  

 Sponsorgruppen (Kontaktperson: Mathias Kindberg) 

 Bidragsgruppen (Kontaktperson: Jan Willstrand) 

En av de viktigaste sektionerna vi har inom föreningen är vår ungdomssektion för ungdomar 

upp till 26 år. Dessa utgör framtiden för vår förening. Ungdomssektionen har sin egen 

styrelse samt två representanter i föreningens ordinarie styrelse. Ungdomssektionen 

anordnar flera seglingar och aktiviteter under årets alla månader. Värt att nämna är de 

populära ”Prova på”-seglingarna i maj då göteborgsungdomar kan testa skutsegling gratis 

under en kväll. De organiserar även nybörjar- och fortsättningssegling som ofta kombineras 

med deltagande i Nordisk Seglats eller Tall Ships Race. Under vintern har de läger på 

Björkö för att lära och utvecklas. Under vinterhalvåret så är det ungdomarna som huserar i 

verkstan under onsdagskvällar. Dessutom ansvarar ungdomssektionen för utbildning av 

föreningens seglingsinstruktörer. 

Alla seglingar, möten, verkstadsaktiviteter, event etc finns upplagda i ”Kalendern” på vår 

hemsida under ”Medlemsmenyn”. Dessutom annonseras det senaste kring föreningen och 
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Ingo kontinuerligt under menyn ”Nyheter”. Ett tips är alltså att ta sig en titt på vår hemsidan 

med jämna mellanrum. Information till medlemmar förmedlas även via våra facebook-

sidor: ”Älska Ingo” och ”Skonaren Ingo”, ”Nyhetsbrevet” (anmäl din emailadress via 

hemsidan om du ej får vårt nyhetsbrev) och vår medlemstidning ”Bogsprötet” som 

utkommer en gång per år. 

Om det är något av allt det du läst om i denna artikel som lockar dig så ta kontakt med 

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

 

 

 

 

 

 

  

  

    Text: Jan Willstrand 
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Vinterarbete i verkstan 

Just när det här skrivs avbröts årets seglingssäsong och den andra delen 

av verksamhetsåret skall snart börja. Båten skall underhållas. 

En stor del av allt löst på däck lastas in 

i vår förrådscontainer där det förvaras i 

väntan på att tas om hand i verkstan. 

Däckslådor ska slipas och lackas.  

Detsamma gäller stora delar av riggen. 

Gafflarna liksom bommar behöver 

behandlas varje år. Alla block skall 

slipas och få ny lack. Delar av riggen 

har förmodligen gått sönder och 

behöver repareras. Listan kan bli 

nästan hur lång som helst. Detta sker 

varje år och sköts huvudsakligen av oss 

medlemmar själva. 

Varje lördag samlas vi vid 10-tiden och fördelar 

oss mellan arbetsuppgifterna. Det finns något att 

göra för absolut alla. Ibland heter det att inga 

förkunskaper krävs och det gäller definitivt här. 

Slipa och lacka kan alla, vill man bara umgås 

över en kopp kaffe går det lika bra. Man lär sig 

massor bara genom att vara närvarande. Vi håller 

på till kl 15.00. 

Passar det bättre att arbeta på en vardag så är 

onsdagskvällarna vikta för detta. Ungdoms-

sektionen är ansvarig för arbetskvällarna på 

onsdagar. Verkstan är då öppen från 17:00 till ca 

21:00. Förutom det är det inget speciellt även om 

inriktningen på onsdagar mer är på "seglarskolastil” med uttalade ledare och riktat mot 

ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Text och foto: Jan Isakson 
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Långresan 2014 - en personlig betraktelse 

Första mötet  

Tillrest till Götet gick jag på långpromenad i slutet av november 2013, litet kyligt i luften 

men solen gjorde att dagen var extra härlig. Min segelsäsong var avslutad, trafiken på älven 

pågick, kom fram till Eriksberg. Plötsligt ligger hon där. En rejäl skuta i bra skick – Ingo, 

som jag inte visste att hon fanns. Några personer plockar med saker. Frågar om man få kliva 

ombord. Visst, inga problem, ”kan man följa med som senior”, frågar jag. Anmälde mig i 

mars året därpå till sommarens segling till Tyskland, så snart programmet kommit.  Så 

enkelt var det. 

Äntligen den 27 juli - Halmstad             

Det var med en viss spänd förväntan jag klev över landgången på Ingo i ett småregnigt 

Halmstad, mest en positiv känsla, men några frågor singlade runt i huvudet. Hur är stilen  

på en seglande skuta? Mycket hojtande? Tuppfäktande?  

Några tidigkomna hade ätit och jag erbjöds av det kvarvarande. Snacket gick runt bordet. 

Att flera hade seglat med Ingo i många år det stod snart klart. Men vad hade dom för 

funktion ombord? Någon satt och rullade cigaretter, vilket gav mig en flashback till tiden 

då jag började springa i min barndomshamn på Öland i mitten på 50-talet. Både sailors och 

hamnfolk gjorde så. Tydligen gör man så på skutorna även i våra dagar! Kanske inte helt 

säkert ändå! 

Cigarettrullaren visade sig vara Sveriges första kvinnliga sjökapten, Maria. Med några 

månader i handelsflottan, på 60-talets början, kan jag föreställa mig hur det var att vara 

kvinna i ledande position i denna närmast 100%-iga mansvärld. Detta blev ett av många 

spännande möten ombord.  

Det blir läggdags, i fyrbäddshytt. Klart att de som kommit tidigare redan tagit de nedre 

kojerna, skulle gjort så själv. Men hur ta sig upp i den övre? Det blev till att ta spjärn litet 

här och där.  

Det var kvavt under natten men litet sömn blev det. Frukost i solsken och snart är vi 

fulltaliga. Alla hälsar artigt på varandra. Litet avvaktande är vi inför genomgången av 

dagens segling som skall föra oss till Malmö. Frågar när seglarvästen används. ”Detta är ett 

fartyg” – underförstått inte en båt, sagt med ett visst eftertryck dessutom, så västen kunde 

man glömma.  

Nu är det klart för avgång. Motorn verkar må bra. En elegant babordssväng tar oss ut ur den 

relativt smala ån/kanalen. Fullt roder babord, full speta på maskin, sedan avvakta,  

back och på igen - blir en riktigt snygg manöver. Precis som min barndoms skeppare, dvs 

dom som kunde, de andra smällde i kajerna.  
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På väg  

Vinden ökar så smått men tyvärr från fel riktning och inte tillräckligt för att vi skall kunna 

gå för segel för att hinna till Malmö. Vi kan konstatera på väg mot Kullens fyr och den 

mäktiga klippa den står på, att Skälderviken är så ”djup”, att man inte ser ”botten” på den. 

Det kan man inte föreställa sig när man ser på kortet. Efter Kullen börjar seglen hjälpa till 

hyfsat, och vi passerar ganska nära Kronoborgs slott. Shakespeares Richard III utspelas ju 

här ”att vara eller inte vara, det är frågan”. Drömrepliken för de flesta dramatiska 

skådespelare. Vi seglare säger ”navigare necesse… etc”. Varför krångla till det?  

Får förtroendet att styra Ingo till kaj. Hur många rattutslag skall man inte göra för att på 

något så när hyfsat sätt få iland trossarna? Det är lättare med en segelbåt kan jag avslöja. 

På kvällen kommer kapten Anders och styrman Danny ombord, när ölen dricks för att något 

återställa saltbalansen efter en solig och het dag. Blir tillfrågad att bli ansvarig för en av 

vakterna.  

Falsterbo kanal  

Dagen efter skall vi passera Falsterbo kanal, som blev färdig i början av WW2 (andra 

världskriget) då tyskarna minerat utanför Falsterbonäset och omöjliggjort svensk sjöfart på 

dess rättmätiga egna territorialvatten. Projektering och beslut tog cirka tre månader. Då 

kunde det gå undan! Den hade stor betydelse för sjöfarten under kriget och blev dessutom 

ett sätt för danskar att fly till Sverige genom att hoppa av från Bornholmsfärjan.    

Bassängen för kanalen är inte särskilt stor och det finns inget svängrum för en 200-tonnare, 

utan vi inriktar oss på att komma in cirka åtta minuter före broöppningen som sker varje 

timme, prick. Här har man stor hjälp av navigatorn med sin GPS information som kan ange 

ETA = beräknad ankomsttid.  

När vi passerat skall segel sättas och den kära men något störande motorn kan stängas av. 

Alltid lika skönt, i stor såväl som liten båt. För oss nykomlingar ombord är det något 

förvirrande var och när ska man dra när seglen sätts. Men Maria tar i med närmast 

tordönsröst, och upp kommer seglen. 

Trafik  

På min kvällsvakt blir man varse den enorma trafik som passerar södra Östersjön på vår väg 

mot Sassnitz. Därför är det trafikseparation. Man kan nästan navigera efter fartygen. I den 

norra delen går man västerut för att när vi gått någon timme har vi östgående trafik. Det 

känns nästan som att gå över en gata.  

Vaktindelningen gör att lagkänsla börjar infinna sig – mer personliga samtal, vi börjar känna 

varandra litet grand. Rutiner börjar kännas igen på ett positivt sätt. Steward Hasse börjar 

förbereda frukosten vid 6.00-tiden och han spelar musik, inte särskilt diskret. Vi upptäcker 

att man kan beställa kvällen före vad man vill vakna till. Härligt!  

I gryningen tar vår vakt in Ingo till Sassnitz. Ett övergivet färjeläge med en tysk och en litet 

trött svensk flagga, påminner mig om när jag passerade här på 70-talet. Minns kontrollerna 

som gjordes av inte alltför muntra eller artiga tullare, omgivna av ännu mindre muntra 

gränsvakter, hjälmförsedda med k-pistar. Känner välbehag att vi nu kan komma in utan att 

en enda person möter oss och att vi bara betalar en hamnavgift och allt är frid och fröjd. 
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Hansan 

Vi befinner oss nu i Sassnitz, ett av tre 

centra i den forna Hansan. Det var 

någonting på 1300-talet, eller? Mer 

minns man kanske inte från skolan. 

Ombedd att tala om ämnet, kan jag nu 

sammanfatta att mer än 70 städer var 

anslutna, därtill 225 ”bistäder”. Tre 

centra hittar vi: Sassnitz, Greifswald, 

Stralsund, Rostock och Lübeck bildar ett. 

Sedan har vi Visby/Reval och Bergen 

som två andra. Och Hansan, av 

högtyskans ”grupp/ klunga”, varade nära 

500 år med en peak på 1400-talet.  

Fartygsmässigt började man med mindre båtar som 

lastade cirka 25 ton, för att på 1400-talet komma upp 

till 200 ton, utrustade med uppfinningen akterstäv-

roder. Känns Ingos data och utförande igen? Kogg 

eller Holk kallades deras vanligaste skepp, men det 

exakta utförande är tämligen okänt. Politiskt hade 

Hansan en enorm betydelse och det är först när 

nationalstaterna stärks runt Östersjön, som makten 

går ner, och det sista Hansamötet hålls 1667.       

Prora 

Vi hyr cyklar i avsikt att bese Hitlers enorma semesteranläggning, Kolossen Prora, som 

skulle rymma 20 000 sängar/besökare samtidigt, allt blev inte byggt. Ett överhängande regn 

ger en litet dovare stämning som förstärkts ytterligare när vi väl kommer in i Hitlers 

semesterparadis för nazistpartiets stödtrupper. Mest ser vi hus som mest liknar ruiner med 

gråbruna betongväggar och utslagna rutor eller bara tomma hål. Vi cyklar på och man undrar 

när detta deprimerande monument skall ta slut. Men plötsligt kommer vi till renoverade 

komplex, 6 våningar höga i en kall ljusblå ton. Troligen upprustat av det forna DDR, som 

använde delar av anläggningen både till semester- och militära ändamål. En cafeteria ger 

DDR-vibbar som jag åter kände igen från 70-talet. Vi pausar med bad, samt intagandes 

Hasses tillagade matsäck.  
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Vi fortsätter och märker att det även renoveras och byggs nytt. Ser på nätet att man kan få 

ett icke renoverat block för 22 mkr. Hur man ens kan vilja bo här, har jag svårt att förstå, 

bortskämd med våra svenska skärgårdsmiljöer. Det måste väl vara det faktum att 80-

miljonersnationen Tyskland har så liten kustremsa och man desperat tar varje chans att 

komma till havet. Vi rundar en byggnad som verkar ha innehållit ett nöjespalats med disco, 

nu i förfall. Här toppade nog DDR känslan. Vi närmar oss staden Binz, med ett imponerande 

Kurhaus som smycke i en ort där man bara skall bada och ha det bra. Svårt att tänka sig en 

större kontrast.  

Mot Peenemünde 

I god vind sätter vi segel mot den lilla orten Peenemünde. På min vakt undrar jag om det är 

fel på kompassen eller navigatorn. Men jag är ju inte van vid avdrift på 10-12 grader. Efter 

rapporter till trafikkontrollen via VHF tar vi oss in till hamnen. Kalla kriget möter oss i 

hamnhålet i form av en sovjetisk u-båt, den andra gamla ubåten på denna resa. En grupp 

travar i värmen bort till det som var Hitlers utvecklingscentrum för sina terrorvapen V1 och 

V2. För en WW2 nörd som jag blev detta en höjdare. 

Åter kolossala byggnader som ger en otäck känsla. V2 var en raket vars konstruktör, von 

Braun, sedermera blir basen för USAs hela rymdprogram. Sovjet kopierade rakt av. En av 

de första provraketerna hamnade endast cirka fem mil väster om Kalmar och skrämde nästan 

livet ur hästar och kor när den landar nära en bondgård i juli 1944. Sverige undersöker, 

mäter upp och sänder alltihop till England. Krigslyckan hade ju vänt för Hitler. Totalt 

tillverkar man över 6000 raketer i underjordsfabriker under hemska förhållanden. Mer än 

3000 avfyras från olika punkter vid kanalkusten mot England, i syfte att utöva terror och 

bryta ner den brittiska motståndsviljan. Det fick inte alls den verkan. De allierade stod ju 

redan korsat kanalen i juni. Sverige tog lärdom av denna pionjär inom raketområdet och 

V2an bildar underlag för kommande robotar som SAAB utvecklar. 
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Besöket väcker frågor och det blir fortsatt prat kring andra världskriget som till slut avbryts 

av Hasses  Dobidoo tävling. Här någonstans blir besättningen ”som en familj”, när vi får 

släppa loss. Tävlingen avbryts av tyska Farbror Blå som vill ha 35 euro för vi inte anmälde 

oss i tid någonstans på färden, oklart var. Poliserna får inbjudan, men avböjer artigt att vara 

med i tävlingen.  

Greifswald och Stralsund  

Vi är i gamla svenskbygder. Vi lägger till i åmynningen i Greifswald efter att järngenuan 

gjort sitt. Det mesta är nyrenoverat och hamnområdet ser mycket prydligt ut. Geifswald var 

i Svensk ägo eller skall vi säga besittning från 1648 till 1815. Var en betydande 

universitetsort i det svenska ubildningssystemet. Lätt att glömma i dagens Europa.  

Tidigt tuffar vi vidare mot Stralsund för att komma i tid till en broöppning och komma in 

till vår tilläggsplats. Maja tar rodret kl 6 på morgonen. Hon ville lära sig mer om styrning 

sa hon, så då blir det till att kliva upp.  ”Seglarträff” kallar man den nystartade festivalen i 

Stralsund eller även kallat Strålsund under svensktiden. Har i möten i forna DDR fått lära 

mig att man mycket sneglade mot norr för nya intryck och impulser under DDR-tiden i 

dessa trakter. Staden är fylld av svenskminnen och var huvudbas för Gustav II Adolf under 

trettioåriga kriget.  

Vi får ombord ett 20-tal gäster på vår enda charterfärd. Många vill klättra upp i masten för 

att testa sin förmåga. Klart imponerande. Vi sänder ju bara upp våra yngre, som Alvin och 

Georg.    

Då några skall mönstra av nästa kväll blir det en ”sista kväll med gänget”. Trevligt på alla 

sätt, utom när ett massivt åskväder drar in och underhåller oss in på natten.  

Rostock  

Vi skulle gått västerut i en smal farled, som dessvärre ”kalvat” tre veckor tidigare, så det 

blir att gå runt hela Rügen igen, en mersträcka på 70 nm. I solnedgång och när vinden börjar 

friska i öster om Arkona fyr, sätter vi segel. När kursen senare kan läggas söderut kan 

hundvakten slå av motorn och vi som har frivakt kan njuta av det lugna och trygga gnirket 

från riggen. Gott att kunna vända sig och somna om. Maria och jag har vakten på tidiga 

morgonen. Att det satsas på vindkraft i Tyskland ser vi tydligt då vi passerar olika 

arbetsfartyg. Miljard på miljard lär detta kosta.  Lugn dag i 2 knop för segel avbryts då vi 

närmar oss Unterwarnow, flodmynningen in mot Rostock. Jag imponeras av alla dessa 

traditionsfartyg i hamnen, nära 200 sägs det. De kända är där som Gorch Fock, liksom 

vacker holländsk 4-mastbark, koleldad isbrytare och allt däremellan. 

För min del är resan över, och med visst vemod lämnar jag 

tillsammans med andra Ingo. Jag inser hur fantastiskt bra ett 

fartyg kan förena många olika karaktärer. Det tar jag med mig. 

Vill jag komma ombord igen – självfallet! 

 

 

Text: Calle Nyquist, Mörbylånga, Öland.  

                     Foto: Malin Lindau 
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Bemanningen på Ingo 

Med denna text vill jag försöka reda ut alla oklarheter kring vad som gäller 

med Ingos bemanning. 

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. Vi får även i dessa länder, med undantag 

av Danmark, genomföra dagsturer i samband med festivaler och race. 

Som traditionsfartyg har vi även möjlighet att bemanna med behörigheter för traditions-

fartyg, vilka är lättare att få ut då betydligt kortare sjötid krävs för att få och behålla sin 

behörighet. Dock skall sjötiden i sin helhet vara från just traditionsfartyg och en omfattande 

praktikjournal skall fyllas i. Det räcker alltså inte att ha varit med ombord, man måste även 

tagit till sig väldigt mycket kunskap. 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.  

Alla i säkerhetsbesättningen måste ha ett giltigt Basic Safety certifikat. 

Hur blir man då behörig? 

Det första steget är matros TF. För att erhålla denna behörighet skall man ha seglat minst 

90 dagar på traditionsfartyg över 70 brutto, till exempel Ingo. Under denna tid skall man ha 

tillgodogjort sig de allra flesta punkter i den praktikjournal som Sveriges Segelfartygs-

förening tagit fram.  
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Ungdomar som genom ungdomsseglingar och instruktörsutbildning blivit instruktörer har i 

regel betat av dessa punkter då de ingår i utbildningsplanen till instruktör. Då föreningens 

medlemsseglingar riktade till vuxna medlemmar inte har samma upplägg så finns ofta fler 

luckor i den kunskap som krävs bland dessa seglare. Känner du att du har seglat mycket, 

närmar dig 90 dagar och vill stämma av vilka luckor du har så gå gärna igenom 

praktikjournalen tillsammans med någon av föreningens erfarna instruktörer, styrmän eller 

skeppare. 

Nästa steg att ta är att bli styrman. För denna behörighet krävs att man genomgår utbildning 

till fartygsbefäl klass VII, som erbjuds på Chalmers Sjöfartshögskola och Linnéuniversitetet 

i Kalmar. Det är en högskoleutbildning som söks genom antagning.se. Utbildningen ges 

både på helfart och som trekvartsfart på distans. Med examen från denna utbildning och 90 

dagar som matros ombord samt ytterligare kunskapsavstämning i praktikjournal kan man få 

ut en behörighet som styrman TF500. 

Sista steget är att bli befälhavare. För att nå hit skall man segla som styrman i minst 180 

dagar, eller minst 40 dagar per år under minst tre år. Ett fåtal ytterligare punkter skall även 

bockas av i praktikjournalen. 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Oscar Lexell 
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Sassnitz 1978 och 2014 

Som student kunde man resa i Östeuropa jämförelsevis fritt i alla fall. 

Östtyskland hette ju DDR och Tjeckoslovakien var ett enat land men där 

var det också kommunism liksom även Ungern och dåvarande 

Jugoslavien. Idag heter det ju Tjeckien och Slovakien och Jugoslavien är 

delat i flera olika nationer. 

Jag var en av dem som var nyfiken på den delen av Europa och passade på att utnyttja min 

status som student för att ta tåget genom Östeuropa. Resan började i Trelleborg och slutade 

i Aten. Där befann man ju sig i den ”fria” världen igen och nog var Grekland fattigt men det 

går knappast att jämföra med förhållandena i Östeuropa. 

Anledningen att jag tar upp det här nu är att vi ju var i Tyskland med INGO i somras. 

Närmare bestämt Rugen. Hela resan var väldigt lyckad och intressant men just för mig var 

Sassnitz den plats som rörde upp flest känslor. Där landade nämligen den dåtida tågfärjan 

från Trelleborg och man hade kommit till det kommunistiska Europa. Ett helt annat sätt att 

uppträda blev nödvändigt. De grekiska poliskonstaplarna kunde visst visa sig ganska 

hårdföra och som ung skandinav passade det sig inte att vara för kaxig. Ändå var man ju 

inte rädd i Aten. Poliserna var hur som helst inte din fiende och om man bara höll sig från 

dumheter (för mycket Ouzo och Retsina) så var allting bra. Så icke i DDR. Man märkte med 

en gång att poliserna minst av allt var intresserade av att upprätthålla ordning och hyfs. På 

något sätt verkade deras centrala uppgift vara att sätta en i skräck. 

Tågvagnarna från Trelleborg kom alltså med färjan till Sassnitz. Redan på överfarten blev 

jag väckt av två stycken Kpistbeväpnade gränspoliser som undrade vad som fanns under 

sätet där jag låg och sov. Som oskuldsfull svensk kunde jag inte fatta vad de menade, där 

var väl värmeelementet som för övrigt fullständigt i onödan var på med full effekt. Nästa 

fråga löd ”PAPIEREN!”. Jag tog fram mitt pass, studentlegitimation och tågbiljetten. En 

hård och kall röst smattrade till: ”VIZUM!”. En kall kåre for efter ryggen, Jag hade inte 

förstått att man måste ha visum för att få passera igenom DDR. Vi befann oss ju på en färja 

så det var inte så enkelt för dem att bara avvisa mig. Förmodligen tyckte de att jag verkade 

totalt okunnig om livet och hjälpte mig faktiskt. De skrev ut ett endagsvisum som innebar 

att jag måste lämna landet direkt när jag kom till Berlin. Där kunde jag utan problem ansöka 

om de transitvisum som ju dessutom behövdes i både Tjeckoslovakien och Ungern.  

Avslutningen på denna berättelse blir att tågrampen i Sassnitz fortfarande står kvar trots att 

den nuvarande färjan lägger till på ett helt annat ställe. Den gamla var en vanlig färjestation, 

den nya är tråkig och ogästvänlig. Faktiskt sämre. 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Isakson 
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Succeé Event & Catering har sedan 1993 genomfört 

helhetslösningar eller delar kring catering, fester & event. 

 

Vårt fokus ligger på matlagningen och genomförandet 

av er tillställning. 

 

Vi engagerar oss alltid helhjärtat för att tillfredsställa era 

önskemål. 

VI ÄLSKAR CATERING! 

 

Vi  välkomnar er även till PRIPPENS RESTAURANG på  

J A Prippsgata 2 där vi serverar  

hemlagad husmanskost till lunch. 
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En återvändares betraktelser 

Under seglingen till Tyskland i somras satt jag mycket böjd över min 

dagbok och funderade kring tingens ordning i största allmänhet och något 

specifikt om segling.  Jag fick därför en förfrågan om jag inte skulle kunna 

skriva några rader om hur det är att vara en återvändare, eftersom jag inte 

varit med och seglat på ganska länge. Med viss mild övertalning av Janne 

så började det trots allt klia och här sitter jag nu och funderar igen.  

Minnena leker med mig och jag inser att denna text är på 

något sätt en fortsättning på en annan, eftersom jag mitt 

första år som medlem fick hedersuppdraget att skriva i 

Bogsprötet och berätta om medlemsseglingen den 

sommaren. 

Det började en gång med att jag insåg...  

...att segla guppande fritidsbåtar inte var min melodi, då 

jag har ett visst anlag för ”fiskmatarsjuka” Under en solig 

promenad gick jag av en händelse ut på bryggan vid 

Sjömagasinet medan Ingo lade till. Jag spanade, läste och 

pratade med skepparen, fick ett infall och anmälde mig 

till min första segling, närmare bestämt år 2000. 

Midsommarseglingen var min jungfrutur och har följts av 

en lång rad seglingar och fina minnen genom åren, 

alltmedan jag också varit allmänt otrogen och vissa år 

bara varit med på festerna. 

Efter att under 2014 gått igenom en del egna stormar så hade jag en enorm längtan till havets 

dofter och vindar... och Ingo. Under sommarens Tysklandsseglats slog det mig att jag 

befann mitt i ett gammalt sammanhang som jag inte tänkt på att jag varit och är en del av. 

Detta framkom extra tydligt när några av oss satt och pratade minnen.  

Vi mindes Stralsund med Staffan Wilske vid rodret, segling i hård vind med större delen av 

besättningen bokstavligen däckad (för att vi ville ha riktig segling…!) Pingstsegling till 

Läsö med Anders ”Sjörövarn”. Våra kära gubbar i verkstan och våra härliga ungdomar. Jag 

mindes känslan av att få hissa mesan med Maria Björnstam (ja, bara vi två på klon!). När 

jag ledde salsakursen i Skärhamn med blandad framgång. Alla gånger jag tagit med 

kompisar och familjen på dagsturer och 

bl.a. firat min födelsedag ombord. 

Gamla pojkvänner jag släpat med, bara 

för att upptäcka att de har järnmage, men 

inte jag, som varit så kaxig och minsann 

berättat hur häftigt det är att segla skuta! 

För att inte tala om alla Skutrace jag har 

upplevt. Och inte minst rikedomen i att 

ha fått följa några ungdomar från deras 
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första segling till att bli vuxna med egen familj. Att sedan inse att så mycket i föreningen är 

nytt, och så mycket är precis som det alltid har varit, på gott och ont. Det svindlar. Åren 

rusar.  

Det som skiljer vår förening...  

...från de flesta andra är att vi har en 

sådan blandning av folk. Alla kan vara 

med på sina egna villkor i en härlig 

blandning av generationer. Under 

Tysklandsseglingen var två ungdomar 

med bland alla ”gamlingar” och vi 

undrade förstås hur de upplevde detta.  

Svaret var att: ”det är så skönt att inte 

bara vara bland jämnåriga jämt!”. Att 

sedan se våra äldre besättningsmän i 

samtal med våra yngre, i fullt 

samförstånd utbytandes erfarenheter 

kring skeppets skötsel, var så härligt          Samtal generationer emellan (bilden är från  

och speciellt. Det är vår förenings                   annan segling än vad texten anger) 

största rikedom!  

Under årets Skutrace, som också var min 

mors intåg i föreningen, insåg jag att vi i 

jämförelse något halvslöa, facebookande 

och semesterseglande vuxna har en hel del 

att lära av ungdomarnas omtanke om 

varandra, deras mod, ordning och 

arbetsdisciplin. Och jag överdriver inte. Ni 

var fantastiska!  

Skutracet var också en påminnelse om att vi aktivt behöver värna om vår marina historia. 

Det var med sorg i hjärtat jag hörde att antalet skutor har halverats sedan 90-talet, att alltfler 

hamnar byggs om och anpassas till fritidsbåtar och att de därigenom inte längre kan ta emot 

våra skutor. Mina minnen av tidigare Skutrace var att det myllrade av skutor. Det var inte 

lika många i år. 

Jag känner mig dock glad över att få uppleva, bära många kära minnen med, och vara en 

del av denna skutseglartradition. Om ni har missat den, se filmen om Nordic Tall Ship Race 

på Youtube. Om ni inte redan är det, så blir ni snart lika förälskade som jag i vårt vackra 

vita skepp! 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Åsakarin Gunnarsson 
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Skonaren Ingo på facebook 

Föreningen har två sidor på facebook: 

 ”Älska Ingo” 

 ”Skonaren Ingo” 

 
”Älska Ingo” är den interna sidan främst för medlemmar och där måste man göra en 

förfrågan för att bli medlem. I skrivande stund har sidan 285 medlemmar. 

”Skonaren Ingo” är en extern sida som vem som helst kan ”gilla”. Sedan starten i april 2012 

är den nu uppe i 610 personer. Under 2012 genererade den 158 personer, 2013 ytterligare 

144 personer och hittills i år hela 308 personer. Alltså en fördubbling på 10 månader. Det 

är glädjande att se och det avspeglar sig också i att seglingarna är med fyllda samt på antalet 

charterförfrågningar. 

När vi lägger ut publika evenemang – 

hjälp gärna till att sprida genom att dela evenemangen och 

bjuda in dina kontakter! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Spår på facebook 

Vinterarbete / Kurt Sveistrup 
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28 juni - Tack Ingo för att ni kom och lekte med oss! Som någon skrev på sin Instagram-

profil: Ingo+Kvartsita=Kärlek / Josefine Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

14 augusti - På resan hem från Rostock stötte vi på lite ovanliga 

väderfenomen! / Mathias Kindberg 

 

26 augusti - En mycket givande helg - från fredag eftermiddag till söndag kväll - var jag 

och min dotter Iris med på en seglarskola med Ingo. Vi seglade runt i Göteborgs skärgård 

med en första kvälls segling till Källö Knippla. Andra dagen besökte vi Marstrand under 

Sekelskiftes-dagarna där. När vi skulle lämna Marstrand beslöt skepparen Kristian Stryhn 

att vi skulle lämna kaj för segel. Han kommenderade upp "Alle man på däck" och vi hissade 

seglen, släppte förtöjningarna och lämnade Marstrand enbart med segel inför en imponerad 

publik. Det var effektfullt kan jag lova - det var så att man fick "ståpäls". Kristian hanterade 

den nära 180 ton tunga fartyget som om han lade till snipan vid sin brygga.  Tack för en 

lärorik, intressant och slitig helg. Det blir beroendeframkallande / Bo-Johnny Löfving 

 

10 september – Pysselkväll på Ingo vid 

Klippan. Tagling av tamp till hängkoj. Sara och 

Oscar gör ett fint jobb  Första hängkoj en blev 

klar ikväll / Sofia lilja 
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Notiser 
 

 BIDRAG - Stiftelsen Skonaren Ingos Vänner har blivit beviljade 50 000 kr från 

Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond för nödgenerator/länspump. Föreningen 

är mycket glad för detta tillskott som avsevärt kommer höja säkerheten ombord. 

 

 HJÄRTSTARTARE - Som ett steg i vårt säkerhetsarbete har vi investerat i en 

hjärtstartare. Den finns ombord under seglingssäsongen och är placerad i 

skepparhytten. 

 

 BIDRAGSGRUPPEN - Om du är bra på kluriga formuleringar eller är en hejare 

på att hitta i den snåriga bidragsdjungeln så vill vi ha med dig i ”Bidragsgruppen”. 

Vi behöver DIN hjälp med att identifiera potentiella bidragsgivare och formulera 

slagkraftiga ansökningar. Hör av dig till Jan Willstrand om du vill vara med! 

(jan.willstrand@skonaren-ingo.org eller 0738-273035).  

 

 MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN - Brukar du prata om Ingo med människor 

du möter, gillar du att sätta ihop reklamblad eller är du en idéspruta. Då har vi en 

annan arbetsgrupp för dig, nämligen ”Marknadsföringsgruppen”. Hör i så fall av 

dig till Hans Andreasson! (hans.andreasson@skonaren-ingo.com eller 0707-

412552) 

 

 NYHETSBREV – vill du få föreningens nyhetsbrev i mailen? 

Du anmäler dig på hemsidan. Under rubriken ”Föreningen” klickar du på 

”Nyhetsbrev” där du fyller i din e-postadress. Enkelt! 

 

 JULKLAPPSTIPS – Vill du ge bort ett presentkort på Skonaren Ingo?  

Då är det bara ett maila namn, adress, telefonnummer samt önskad summa till 

kontoret .  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.willstrand@skonaren-ingo.org
mailto:hans.andreasson@skonaren-ingo.com
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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 


