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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 

 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:  Helena Sagvall (hemligt) 

 

 Ledamöter:  Julius Laurell 0760-97 06 98 

   Malin Lindau 0735-04 86 28 

  Lennart Lundgren 0707-65 91 88 

 

 Suppleanter:  Mathias Kindberg 0704-91 62 10 

   Eigil Sörensen 0736-16 91 55 

 Jan Willstrand  0738-27 30 35 

 

 E-post:   förnamn.efternamn@skonaren-ingo.org 

 

 DP (ingår ej i styrelsen): Kristian Stryhn 0761-26 42 22 

 

 Redaktör Bogsprötet:  Malin Lindau 0735-04 86 28 

 Assistent Bogsprötet:  Jan Isakson 0735-35 46 42/031-18 42 04 

 

 Omslagsfoto:   Ingo i fullt ställ under Nordisk seglats 2012, 

Hals-Uddevalla. 

    Foto: Karin Rosenberg 
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Ordföranden har ordet  

Tänk att det är 30 år sedan att Föreningen 

Skonaren Ingos Vänner bildades. Det ska 

naturligvis firas. Under våren har vi haft fullt upp 

med att återställa Ingo efter sex månader på varv. 

Därför valde vi att ha 30-års festen i slutet av året.  

Ingo är nu i mycket bra skick. Vintern 2012-2013 

genomfördes en av de största reparationer i Ingos 

historia av duktiga hantverkare på Hälleviksstrands 

varv. Det mesta som har gjorts är under durken och 

bakom inredningen på babord sida och syns inte. 

Men tittar man runt på däcket ser man att alla 

stöttar till relingen numera är nya, även på babord 

sida. Tittar man in i salongen ser man att det nya virket på babord sida är mycket ljusare. 

Med tiden och med många lager av tjärolja kommer det att mörkna naturligt. 

 

När Ingo kom tillbaka till Lundbyhamnen mitt i april var det nästan tomt invändigt. 

Endast toaletter och en hytt var kvar. Man fick en känsla av hur lastrummet såg ut på den 

tiden Ingo var ett fraktfartyg. Nu började en hektisk tid med att få Ingo klar till första 

seglingen. På bara fem veckor byggdes allt upp igen, med fräsch inredning i byssan, 

ljusare hytter, soffor och dynor i salongen, allt detta nytt. Det elektriska som passerade 

från akter till fören samt alla installationer i hytter och salong fick nyinstalleras och av 

miljö och energibesparande skäl valdes ledbelysning. Vi fick, precis som vid reparationen 

2002, god hjälp av Emil Lundgren AB. 

 

Klyvarbom och två nylackade master kom på plats. Masterna är så fina att många har 

undrat om de är nya, men de har varit med på Ingo sedan våren 1994. Många har också 

undrat vad det är för trä. Är det fur eller gran? Det vanliga är nog att kalla träden för 

Douglasgran. De utgör ett släkte inom familjen tallväxter. Virket saluförs också under 

namnet Origon Pine (källa: Wikipedia). Det finns mycket intressant att skriva om när det 

gäller Ingos master. Det får bli ett eget kapitel till kommande medlemstidningar. 

 

Intresset för flera av Ingos medlemsseglingar bara ökar och därmed behovet av flera 

kojplatser. Fyra nya sovalkover finns nu i salongen på skottet in mot skansen Det har 

länge varit på förslag att vi skulle ha hängkojer. Till Skutträffen fick vi låna fyra stycken 

som hängdes upp i salongen. Om vi vill, kan vi sy egna till nästa seglingssäsong.   

 

Med vänlig hälsning  

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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Har du julklappsångest? 
 

Då har vi lösningen!  
 

Varför inte ge bort ett  
 

PRESENTKORT 
 

i valfri valör från Skonaren Ingo 
 

Maila Miyo på: kontoret@skonaren-ingo.org 
 

 

Har du julklappsångest? 
 

Då har vi lösningen!  
 

Varför inte ge bort ett  
 

PRESENTKORT 
 

i valfri valör från Skonaren Ingo 
 

Maila Miyo på: kontoret@skonaren-ingo.org 
 

Kontorsråttan Miyo! 

Hej alla glada!  

 

Det är jag som är kontorsråttan 

som aldrig seglar själv men ser 

till att ni andra får möjligheten. 

Ni behöver inte känna er 

nedstämda över det att jag 

aldrig seglar, då jag helst 

undviker det av egen vilja och 

inte för att jag inte kan eller 

får. Jag passar bättre i land 

med administrationen och 

ekonomin för Ingo eftersom 

jag är väldigt, väldigt sjösjuk. 

Jag unnar er seglingarna men 

kommer aldrig följa med själv.  

 

Maila mig gärna om ni vill dela med er av tankar och åsikter för att underlätta hanteringen 

av seglingarna eller om det är något annat ni tycker jag borde veta. 

 

Miyo Schmidt 

kontoret@skonaren-ingo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontoret@skonaren-ingo.org
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Skonaren Ingos Vänner – i begynnelsen 

Nedanstående artikel publicerades i 

Bogsprötet 2004. Den är skriven av 

föreningens första ordförande, Stephan 

Gyllenhammar (se bild). Han fanns med i 

Ingos liv redan innan stiftelsen och 

föreningen bildades och var en av 

initiativtagarna till bådas tillblivelse.  
 

 

 

Skonaren Ingos Vänner 20 år 
 

Skonaren Ingo byggdes 1922 och seglade i 

kommersiell fraktfart till 1975. 

 

I november 1976 kom hon till Göteborg, inköpt av Riggarfirman Albrechtsson och Hasse 

AB för att användas som ett kombinerat utbildnings- och rekreationsfartyg för personalen 

på företaget. En personalstiftelse skapades för ändamålet. Ingo förtöjdes vid det dåvarande 

Fartygsmuseet vid Lilla Bommens hamn i centrala Göteborg. 

     Då jag vid tillfället var anställd vid Sjöfartsmuseet och Fartygsmuseet som museilektor 

kunde jag följa verksamheten ombord på Ingo. De första åren hände inte så mycket, men 

när man väl satte igång gick det fort. Den stora lastluckan av stål skars ner och styrhytten 

revs. Därefter riggades Ingo till sin nuvarande rigg och segel syddes på företaget. 

 

Ingostiftelsen 
Drivande personer från företaget var bland andra Sven Nicklasson, Svante Svensson och 

Lars Fredriksson. Då jag själv visat stort intresse för Ingo, anställdes jag så småningom 

vid företaget som befälshavare på halvtid för att leda den administrativa verksamheten för 

Ingo. 

     Under tiden hade företaget Albrechtsson och Hasse AB köpts upp av Nicoverken. 

Detta skulle senare visa sig få betydelsefulla konsekvenser för Ingo då Nicoverken efter 

en tid gick i konkurs. Detta innebar att Stiftelsen för Skonaren Ingo skulle likvideras (så 

står det faktiskt i lagtexten). I stadgarna för stiftelsen stod det att om stiftelsen skulle 

upphöra skulle Ingo skänkas till museum eller annan liknande inrättning. 

     Varken Sjöfartsmuseet eller något annat museum hade råd eller möjlighet att ta sig an 

Ingo. Vi var då några entusiaster som beslöt oss för att själva ta över Ingo. Då jag varit 

verksam som däcksman vid ångaren Bohuslän några år tyckte jag att ägar- och 

driftsförhållandena för Bohuslän även kunde vara tillämpliga för Skonaren Ingo med vissa  
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modifikationer. Sålunda gick jag upp till Länsstyrelsen i Göteborg och ansökte om att få 

bilda en stiftelse för Skonaren Ingo. 

 

Lånade till utrustning 
Driften av Ingo skulle skötas av en ideell förening som kom att kallas för Skonaren Ingos 

Vänner. Vid det konstituerande mötet på Sjöfartsmuseet 1983 blev jag vald till ordförande 

för föreningen, en befattning som jag kom att inneha i tre år tills jag avsade mig omval. 

     Det kom att bli tre hårda och arbetssamma år. Som vanligt vid bildandet av ideella 

föreningar förekom det en hel del motstridiga åsikter om hur Ingo skulle drivas. Några 

ville till exempel att Ingo skulle lyxutrustas och segla charter i Västindien, andra att hon 

skulle drivas på det sätt som hon gör idag. Som tur var vann den sistnämnda falangen som 

även jag stödde. (Lady Ellen gjorde ju ett försök att segla charter i Västindien utan 

framgång). 

     En av föreningens första uppgifter blev att låna pengar för att kunna uppfylla 

Sjöfartsverkets utrustningskrav för passagerarbefordran. Vi var ett tiotal personer som fick 

gå i borgen för lånet för mellan fem- och tiotusen kronor per man. Vi fick lånet, utrustade 

Ingo och fick så småningom vårt passagerarcertifikat och kunde således även börja segla 

in intäkter för Ingo. 

 

Tur med svensk-amerikaner 
En av våra första kunder blev Wasaorden av Amerika. Vårt uppdrag blev att gå upp till 

Trollhättan och ta ombord ett 40-tal äldre svensk-amerikaner som kommit upp till 

Trollhättan med ett gammalt ångtåg. I Trollhättan gjorde vi en kortare tur med dem i 

kanalerna varefter vi lämnade våra gäster vid en kaj där det stod en massa veteranbilar och 

väntade för vidare befordran till ett värdshus. Det var den tidens Sverige svensk-

amerikanerna ville uppleva då de lämnat Sverige för kanske 50 år sedan. 

     Allt gick väl och vi återvände lyckligt till Lilla Bommens hamn. Nästa lördag, när vi 

skulle ut på medlemssegling, brister kylmanteln på en av de två cylindrarna på vår gamla 

tändkulemotor av märket June-Munktell, en så kallad ”två sjuttiofemmor”, det vill säga 

med en effekt av 2x75 hkr. 

     Hade händelsen hänt i Trollhättan innan charterturen hade vi gått miste om vår 

charterhyra som var 8 000 kronor och i stället fått betala en dyr bogsering hem på många 

tusen kronor. Som sagt, Ingo har alltid varit ett ”Lucky Ship” som man säger på 

sjömansspråk. Efter tändkulemotorn monterade vi in en Volvo Penta diesel på cirka 200 

hkr. 

 

Uppgift: räta upp lyktstolpar 
Ingo var ju under den första tiden i Göteborg förtöjd vid Lilla Bommens hamn vid det 

dåvarande Fartygsmuseet, som kan sägas vara en föregångare till Göteborgs Maritima 

Centrum. Det var verkligen inte den lättaste sak att lägga till vid Lilla Bommen med den 

trängsel som var där med alla fritidsbåtar som var förtöjda på den vänstra sidan av 

hamnbassängen. 
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     Till saken hör att Ingo på den tiden hade en klyvarbom som var 2 meter längre än den 

är nu, där nocken hade en höjd ovan vattenytan på 7,5 meter. (Denna klyvarbom, med 

bogspröt, var tidigare toppstång i den ryska barken Tovarisjtj, ex Gorch Foch 1933, som 

Albrechtsson och Hasse AB riggade med ståltoppstänger i början av 80-talet). 

     På taket till Fartygsmuseet fanns ett antal lyktstolpar som Ingo vid några tillfällen 

böjde ner ett 30-tal grader vid krångliga förtöjningar, som alltid skedde med babords sida 

till kaj. Sedan blev det min sak, eftersom jag jobbade vid Fartygsmuseet, att med en 

medhjälpare ta mig upp på taket och med en tross runt lyktstolpen dra denna rätt igen. 

 

Stephan Gyllenhammar 

 

________________________________________________________________________ 

 

Nu kan du beställa en ny INGO bussarong 
 

Bussarongen är marinblå med rött snöre och ett stort vitt tryck av Ingo på ryggen och ett 

mindre på bröstet. På bilderna kan du se hur bussarongen och trycket ser ut. 

Priset är 500 kr. 

 

Skicka din beställning till kontoret@skonaren-ingo.org 

Skriv namn, adress, telefonnummer och önskad storlek. 

Skriv ”Ny bussarong” i adressfältet och som rubrik. 

________________________________________________________________________ 

mailto:kontoret@skonaren-ingo.org
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Seglarskola för vuxna 24-26 maj – del 1 

”Jag hade inga seglarkunskaper direkt och i synnerhet inte vad gäller 

skutsegling. Men jag var med och det var sååå roligt!”  

 

Jag var en av de förväntansfulla noviser som 

äntrade Ingo vid Klippan. Besättningen var 

luttrad och instruktörseleverna som tog hand 

om oss var snälla och tålmodiga. Snart var vi 

indelade i vakter med positioner och allt. 

Det var liksom "på riktigt". 

 

Vi satte segel och bräckte, vi trimmade och 

spanade efter faror, vi kvajlade och halade in 

och ut. Vi hade backisvakt och skrubbade 

däck, vi styrde och följde kompass-

riktningen och knåpade knopar. Vi fick 

grym träningsvärk, valkar i händerna och massa frisk luft. Det var vackert, det var härligt 

och det var så arbetssamt som man ville. Vi åt massa god mat och vi sov i våra kojer där 

det knirkade från skrovet och när man kom hem luktade allt i packningen nytjärad Ingo.   

 

Vi seglade från Klippan till Hönö Klåva där 

vi stannade första natten. Nästa dag bar det 

av till Mollösund. Mycket segling och 

övning på diverse göromål blev det under 

resan. På tillbakavägen till Göteborg hade vi 

vindarna med oss och då gick det undan 

minsann. Vi seglade så fort att vi fick göra 

en glasspaus i Marstarnd för att inte nå 

hemmahamnen för tidigt. För det ville vi ju 

inte. Vi ville allt ta vara på alla timmarna vi 

betalt för. Många av oss hade gärna seglat 

ett par dagar till. 
Söndagmorgonen bjöd på yoga på däck. 

 

 

 

 

 

 

Text: Madeleine Lyckner 

Foto: Malin Lindau 

Härlig stämning var det och många goa 

möten blev det. Men vi hade också ett  

olyckstillbud ombord. Som tur är så hör det 

till ovanligheterna. Det gäller att tänka på 

säkerhet och bedöma risker. Naturens 

krafter är starka. Olyckor kan ske då man 

minst anar det.  Följa med igen, det vill jag 

absolut! 



 

Skonaren Ingo har fått en ny hemsida! 

Du har väl inte missat att Skonaren Ingos Vänner, lagom till föreningens 

30 års jubileum, har fått en ny fin hemsida. Samma adress som förut, 

www.skonaren-ingo.org, men ny design byggd på den senaste moderna 

tekniken.  

Den gamla hemsidan har tjänat oss väl i många år men med tiden blev den full av 

säkerhetshål, svår att redigera och kanske lite gammalmodig i sin design så det var dags 

att ta nya tag och uppgradera. Tack vara gediget arbete av vår webmaster Mathias 

Kindberg har vi nu en både fin och funktionell hemsida som förhoppningsvis kommer 

vara i vår tjänst i många år framåt. 

 

Hemsidan har likt den gamla en medlemssida som kräver inloggning. 

Inloggningsförfarandet är dock helt nytt eftersom det nu krävs ett personligt konto för att  

kunna logga in. Detta konto skapas genom att gå in på hemsidan, trycka på 

knappen”Logga in” och sedan ”Skapa Konto”. Följ sedan instruktionerna.  

http://www.skonaren-ingo.org/
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På medlemssidorna finner du föreningsspecifik information såsom information om att 

vara besättning, styrelseprotokoll och kalender där alla event kring Ingo och föreningen 

läggs ut, både medlemsseglingar, charterbokningar, verkstadsaktiviteter och fester etc. 

 

Tips och trix angående den nya sidan: 

 Anmälan till seglingar kan nu göras direkt på hemsidan. 

 Tider och information angående seglingar, arbetsdagar och möten finns på 

hemsidan. 

 Kolla ”Senaste Nytt” med jämna mellanrum för att veta vad som händer med och 

kring Ingo.  
 

Upptäcker du något fel eller kommer på någon förbättring som kan göras kontakta 

webmastern direkt via mejl på webmaster@skonaren-ingo.org 

 

Så om du inte redan gjort det, besök vår nya fina hemsida och ta del av information och 

historia kring Ingo och föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Willstrand 
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Seglarskola för vuxna 24-26 maj – del 2 

”Gaffelgärd, prevent, skot, dirk...” upprepar jag för mig själv. Äntligen 

börjar jag fatta hur den här skutan hänger ihop!  
 

Jag deltar på seglarskolan för vuxna 

som 2013 går från Klippan via Hönö-

Mollösund-Marstrand och tillbaka till 

Klippan. Det är femte seglingen för 

mig med Ingo och varje tur är lika 

trevlig, faktiskt alldeles underbar. Det 

är mest nya ansikten men några 

bekanta finns med bland besättningen 

och även några personer från tidigare 

seglingar känns igen.  

 

Sen mitt första steg på Ingos däck har 

jag känt mig som hemma. Jag gillar 

tydligheten och strukturen och man    

Marcus lär sig knopen ”sjömannens hemlighet” av Lea.    får ta till sig Ingo och livet ombord i   

                                                                                    sin egen takt.  

 

Jag uppskattar  umgänget över generationsgränserna. Den möjligheten är något av en 

bristvara i mitt övriga liv. Årets seglarskola bjöd på allt från barn till pensionärer. 

 

Vi avgick fredag eftermiddag och arbetet påbörjades 

genom att vi delades in i arbetslag och fick var sitt 

nummer. Vi turades om mellan att bland annat vara i 

byssan, hålla utkik och gänga ror. Första dagen på 

seglarskolan fick ett omskakande avslut då en av 

deltagarna föll och slog i huvudet. Tack vare kunskap 

och rutiner så togs vår kamrat om hand på bästa 

tänkbara sätt - allt enligt ambulanspersonalen som 

mötte upp på Hönö. Som medlem i Ingos Vänner 

kände jag stolthet över hur situationen hanterades i 

form av professionalitet och empati. Efter en 

omvälvande dag och en mycket sen middag intogs 

nattsömnen, ackompanjerad av ett fint urval av olika 

snarktekniker. Tiden på Ingo brukar innebära ljuvliga 

dagar och en första natt med minimal sömn. Övriga 

nätter sover man dock som klubbad tack vare arbete  

och havsluft.               På väg in i Mollösund en ljuvlig kväll. 
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Lördagen bjöd på lektioner i salongen och övningar i att slå, vilket vi nötte in under 

eftermiddagen. Efter kvällens goda mat var det Ingoquizz. Vi fick bland annat lära oss att 

tampen från för till akter heter tjocktamp och att det finns godis och tidningar till kölsvinet 

nere i maskinrummet. Eller hur var det nu igen? Jag tror jag är i behov av en uppföljning 

på den här seglarskolan (gärna redan 2014). 

 

Helgen bjöd på nordlig vind och sol och 

på hemvägen seglade vi så snabbt att vi 

hann med ett glasstopp i Marstrand. Då 

upphöjdes även Ann-Ida från 

instruktörselev till instruktör och som 

gåva fick hon den mycket användbara 

hajnyckeln(?). Här passar det bra att 

lovorda instruktörseleverna och 

instruktörerna som är de mest kloka, 

pedagogiska och omtänksamma 

ungdomar jag mött. Att engagera sig i 

Ingo som ung verkar vara en fantastisk 

skola där man får lära sig att leda och 

lära ut samt att ta vara på sig själv. Tänk   Samarbete i form av morotsskalning. 

om jag själv känt till denna möjlighet  

som ungdom! 

 

På utsatt tid angjorde vi Klippan och ett kramkalas utbröt. Tack för all kunskap jag fått ta 

del av. Nästa gång kommer tjocktampen hamna rätt på första försöket. För en nästa gång 

på Ingo blir det garanterat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Sara Strindevall 
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Lägerskola 27-30 maj, Fjordskolan  

Fjordskolan seglar med Ingo för tionde året i rad. 
 

Den 27 – 30 maj var det dags igen för den årliga skutseglingen för femteklassarna på 

Fjordskolan. Avseglingen från Klippan gick bra, vädret var gott och alla var 

förväntansfulla. Målet för dagen var Klädesholmen där vi fick en bra natthamn. Skeppare 

var Göran Ohlson som har seglat med Fjordskolan i många år och styrman var Maria 

Björnstam. Varje skolklass fick vara med ett dygn ombord. Totalt var vi ute i fyra dagar 

och vi bytte skolklass i Marstrand den 28 och 29 maj kl. 12. Det fungerade fint tyckte alla. 

 

Fjordskolan startades 1998 och finns på Onsalahalvön. Skolan har en inriktning mot miljö 

och montessoripedagogik. I 14 år har eleverna i årskurs fem fått göra en årlig skutsegling, 

de senaste tio åren med Skonaren Ingo. 

 

 

 

 

 

 

Sara instruerar eleverna. Alla 

lyssnar koncentrerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår duktige maskinist Bengt 

Forsberg som kom ända från 

Värmland för att vara med som 

besättning på seglingen. 
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Bara glada miner ombord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att klättra i peket är ju kul men selen 

måste vara på. 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna var mycket 

entusiastiska och ville lära sig 

allt om skutsegling. 

 

 

 

 

 

En liten episod som hände under seglingen: 

Jag såg en ledsen elev stå i byssan med en lärare som försökte trösta honom. Lite 

hemlängtan kom väl plötsligt fram mitt under seglingen. Hans klasskompis säger 

förnuftigt: ”Min mamma säger att det är nyttigt att gråta, så gråt riktigt mycket nu!” Efter 

en liten stund var allt bra igen och pojkarna skuttade upp på däck igen 
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Klättring i peket med selar 

påtagna i hamn på 

Klädesholmen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
De duktiga instruktörerna Sara 

Bökmark och Alexander 

Matsson gjorde akrobatkonster 

när de målade så att Ingo blev 

fin igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Ohlson och Maria 

Björnstam pustar ut efter en 

lyckad tilläggning vid 

Klädesholmens ångbåtsbrygga. 
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På kvällen åts god pizza på 

Klädesholmens restaurang . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här tyckte lärarna att vi kunde sammanfatta seglingen: 

 

”Den årliga seglingen med Ingo blev oförglömlig för klasserna. Den förbättrar 

sammanhållningen och kamratskapet mellan eleverna Med oss hem har vi också 

massor som vi kan använda i undervisningen i en rad ämnen” 

 

Så här skrev en elev i årskurs fem om seglingen med Skonaren Ingo i maj 2013: 
”Veckan innan seglatsen spelade vi upp en teater för våra föräfdrar. Den dagen som   

föreställningen var, bakade vi muffins i skolan. På kvällen sålde vi kaffe, saft och muffins 

och för pengarna vi fick in gick vi och åt pizza på Klädesholmen.   På kvällen när vi seglat  

till Klädesholmen gick vi ner till Restaurang Kylen där vi hade beställt bord. Där åt vi 

Hawaiipizza och drack Coca-cola. Det var jättegott! När vi satt där vid bordet och åt kom 

kocken fram och ville trolla för oss. Han hade två kaffemuggar och i den ena hade han 

lagt en svamp. Han hällde vatten i den ena muggen och blandade runt muggarna så vi 

skulle tappa bort oss. Jag avslöjade tricket och då skrattade han gott åt mig. Det var ett 

riktigt roligt restaurangbesök. Sen gick vi tillbaks till båten och spelade musik och åt 

godis. Seglatsen var det bästa jag upplevt under min skoltid! // Linus” 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Hans Ljungmark,  

som också var en av tre instruktörer på denna  

segling. 
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Hisingen och Lundbyhamnens historia 

Hisingen 

Vid freden i Roskilde 1658 erhöll Sverige efter hårda fredsförhandlingar Bohuslän 

inklusive Hisingen från Norge samt Halland. Vid freden i Brömsebro 1645 erhöll Sverige 

från Danmark Halland på 30 år, 1658 blev Halland svenskt för gott. 

 

Men redan 1257 fick Sverige efter en uppgörelse mellan Birger Jarl och kung Håkon från 

Norge två enklaver av Hisingen, nämligen Tuve och Lundby. Gränsen mot öster gick vid 

Kvillebäcken som rinner ut i Lundbyhamnens östra del och cirka nio kilometer uppströms, 

därefter cirka tre kilometer rakt västerut, därifrån ner mot ungefär Rya Nabbe. Lundby 

som var mindre låg sedan väster om ungefär ut till Arendal. Tuve och Lundby lär ha varit 

de minsta häradena på den tiden men byggde ändå varsin kyrka, Lundby gamla kyrka och 

Tuve kyrka. 

 

På den tiden lär Sveriges fjärde största ö, cirka 199 kvadratmeter stor hetat Hising där 

prefixet His- lär ha betytt ”skilt från” d.v.s. skilt från fastlandet. 

 

Några historiska platser från den tiden är borgen på Lindholmsberget från början av 1300-

talet samt Karl IX:s Göteborg vid Färjenäs. Dess historia blev kort, grundades 1603, fick 

stadsrättigheter 1607 och brändes 1611 då danskarna brände nästan alla byggnader på 

Hisingen. 

 

Vid Klippan låg det på 1300-talet anlagda fästet Gamla Elfsborg som under Vasatiden var 

en av landets starkaste befästningar. Befästningen erövrades av danskarna 1563 och 1612. 

Efter freden i Knäred 1613 fick Sverige betala den välkända ”Elfsborgs lösen” på en 

miljon riksdaler. 

 

Fästningen raserades 1660 (rester finns kvar än idag) och ersattes av Nya  Älvsborgs 

fästning på Kyrkogårdsholmen i inloppet till Göteborg. Fästningsbygget påbörjades 1647 

och fullbordades 1670-talet av Erik Dahlbergh samt nedlades 1868. Till bygget användes 

mycket material från den raserade Gamla Elfsborgsborgen. 

 

Nya Älvsborg har aldrig blivit intagen av främmande makt även om Tordenskjöld 

belägrade fästningen 1719. Enligt traditionen räddades Älvsborg av att ett svenskt 

kanonbatteri släpats över till Hisingen till Arendal, ungefär till den plats där Arken ligger 

idag. Därifrån sköts mot den dansk-norska flottan som låg mellan Älvsborg och Hisingen. 

Flottan fann då för gott att avbryta belägringen och segla iväg. 

 

Men än idag har det varit sjöslag mellan svenskar och danskar med Ingo som en av 

deltagarna. I år stod slaget utanför Operan. 
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Lundbyhamnen 

Sedan år 2000 har Ingo sin vinterhamn i Lundbyhamnen. Här finns också verkstaden och 

tre containrar att förvara olika utrustning och detaljer till Ingo under vinterhalvåret. 

 

Lundbyhamnen har en tämligen kort historia bakom sig. Det var den sista av 

innerhamnarna som anlades, började byggas i början av 1950-talet, var färdig 1952. Till 

skillnad från de flesta av innerhamnarna fanns det gott om kajyta mellan kajkanten och 

kajbyggnaderna och stor plats att ställa gods på. Verksamheten för handelssjöfart 

upphörde helt 1989 då containerhanteringen och roll on/roll off helt tagit över på andra 

platser i hamnen. 

 

Lundbyhamnen användes dels av Transatlantic med de vackra ”molnbåtarna” Nimbus, 

Stratus, Cirrus och Cumulus som brukade lastas och lossas i hamnen. Lundbyhamnen 

användes även av danska ÖK:s och norska Wilh. Wilhelmsens fartyg. 

 

När hamnen avvecklades 1989 revs hamnkranarna. Men det beslutades att en av kranarna 

skulle sparas. Denna kran finns kvar idag och är väl nu till stor del ett duvslag. 

 

Många äldre göteborgare minns säkert katastrofen på det danska fartyget Poona som 

exploderade i Lundbyhamnen den 15 juli 1971 och dödade tre människor. En våldsam 

brand utbröt, den tog tre dagar att släcka och fartyget blev totalförstört. 

 

Dessutom ska Lundbyhamnens bassäng nu användas för muddertippning när hamnen 

behöver fördjupa farlederna. En 220 meter lång skyddsvall ska också byggas i 

mynningsområdet till hamnbassängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Per Henriksson  
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Vinterns reparationsarbete 

Här kommer lite bilder från arbetet på Hällevikstrands varv under 

vintern 2012-2013. Under vintern hyrde föreningen en mycket liten 

lägenhet, där det sovs skavfötters när många var där uppe för att hjälpa 

till med röjning av bråte efter varvsarbetarnas verksamhet. 
 

 

 

 

Nisse målar barlast (ballast). Färgen luktade 

väldigt mycket . 

 

 

 

Ingo upptagen på slipen. Skelettet börjar bli 

färdigt, täckningen förbereds. 

 

 

Framkanten på skepparhytten var i dåligt 

skick, revs ner och ersattes med ny. 

 

 

Varvsgubbarna i full gång med nya spant. 

Dom var duktiga och vi fick lära oss en hel 

del nya verktygsnamn . 
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Rejäla träbitar . Detta är en låsbit för 

däcksplankorna . Häftigt att se gubbarna 

mäta och såga . 

 

 

Här läggs det ny durk . 

 

 

 

Celebert besök av Göran Ohlson som kom 

upp och kollade inför sjöfartsinspektionen . 

 

 

 

 

 

Närbild på durken (trossbotten). Rejäla 

plank. 

 

 

 

 

Sjösättning! Spännande ögonblick , allt 

gick bra .   
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Täckningen är på och den stora oredan 

börjar infinna sig . 

 

 

 

 

 

 

Ungdomarna är uppe i Hälleviksstrand och 

jobbar på däck . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Kurt Sveistrup 
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Ingo behöver Dig! 

Tänk vad roligt det är med en gammal skuta. Det kan vara allt från att 

aktivt segla eller bara luta sig tillbaks och hänga med, snickra, lacka och 

måla, umgänget, kulturintresse eller helt sonika bara att stödja 

verksamheten och därmed en gammal skutas överlevnad. 
 

Vad skälet än är för att just DU är med i Skonaren Ingos Vänner så gör du en enastående 

insats för att bevara det som är kärnan i vår förening nämligen vår numera 91-åriga gamla 

dam (trots det något maskulint klingande namnet). 

 

Vem kunde tro, vid Ingos sjösättning i Sjötorp 1922, att hon skulle segla vida omkring 

dryga 90 år senare i snudd på lika bra skick som hon var vid sjösättningen. Det var nog en 

riktig högoddsare och inget som en normalt funtat människa skulle satsa på.  

 

Genom ett gott omhändertagande, många gemensamma krafter och ett antal eldsjälar (och 

kanske en gnutta tur då och då) genom åren så har Ingo överlevt mot alla odds.  

 

Det är nu upp till oss i föreningen Skonaren Ingos Vänner att se till att Ingo, denna havets 

klenod, blir minst lika väl omhändertagen framöver så att hon kan segla och glädja både 

medlemmar, betalande gäster och allmänheten längs våra kuster många år framöver. 

 

Det är framförallt tre saker som behövs för fortlevnad av en ideell förening så som 

Skonaren Ingos Vänner, det är medlemmar, ideella krafter och pengar. Ofta går dessa 

saker hand i hand då det är medlemmarna och det engagemang och arbetet som läggs ner 

av dessa som möjliggör inflöde av pengar för skutans och därmed föreningens fortlevnad.  

 

Läser du det här så har du troligen redan gjort en insats för Ingo genom att vara medlem i 

föreningen Skonaren Ingos Vänner men visst kan vi alla göra mer för vår kära gamla 

skuta. Här kommer en liten lathund i tre enkla punkter: 

 

1. Vi vill bli fler och detta är något som de flesta av oss kan hjälpa till med helt enkelt 

genom att värva en ny medlem! Ju fler vi blir ju roligare har vi med mer segling och en 

större bas att rekrytera folk som kan och vill engagera sig lite mer i föreningen.  

 

2. Vi behöver folk som kan och vill engagera sig i allt vad som behöver göras för att 

föreningen och Ingo ska må bra. Detta kan vara allt från marknadsföring, vara besättning, 

seglingsansvariga, underhåll, måla, lacka och renovering, hemsida, skriva artiklar i vår 

medlemstidning, söka sponsorer, söka bidrag, sitta i styrelsen, vara idésprutor, laga mat, 

planera fester, evenemang och aktiviteter, sy, ungdomsledare, seglingsinstruktörer, 

maskinister………..Tja, listan kan nog göras nästan hur lång som helst.  
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3. Vi behöver pengar för skutans underhåll så följ med på seglingar, prata om Ingo, 

marknadsför både till potentiella medlemmar och charterkunder. Kanske har du nys på 

någon sponsor som kan bidra med stort eller smått, finns det stiftelser, fonder eller andra 

kanaler att söka pengar från som vi inte fått upp ögonen för etc.  

 

Alltså, värva en ny medlem, engagera dig i föreningen och hjälp oss få in pengar till Ingos 

underhåll. Har du idéer, synpunkter eller kanske bara vill prata lite skuta så hör av dig till 

någon i styrelsen, vi blir jätteglada, för det är ju både lärorikt och roligt att vara delaktig i 

vår skuta så välkommen med i gänget!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan 

Jan Willstrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har två sidor på facebook: 

”Skonaren Ingo” - som är en extern sida som 
vem som helst kan ”gilla”. 

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

 
När vi lägger ut publika evenemang – 

hjälp gärna till att sprida genom att dela och 
bjuda in dina kontakter. 

 

 
Vi har två sidor på facebook: 

”Skonaren Ingo” - som är en extern sida som 
vem som helst kan ”gilla”. 

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

 
När vi lägger ut publika evenemang – 

hjälp gärna till att sprida genom att dela och 
bjuda in dina kontakter. 
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 Sponsra en bit av Ingo 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

Den tremastade skonaren INGO som var den sista lastförande träskutan i Sverige lever 

ännu. Hon har inte blivit ett kajförtöjt museiföremål vilket är fantastiskt med tanke på att 

hon helt och hållet är byggd i trä och har varit i funktion sedan 1922. Hon är idag K-märkt 

och traditionsfartygsklassad och seglar återigen med sin ursprungliga rigg, omfattande 10 

segel vid full sättning. 

 

Tiden, hon fyllde 90 år 2012, har tagit på skrovet och under vintern 2012/2013 byttes 

stora delar av babords bordläggning, garnering och spant ut på Hälleviksstrand varv. Ingo 

är efter denna renovering i mycket bra skick men föreningens ekonomi är som resultat 

mycket ansträngd.  

 

Därför fortsätter vi nu med det populära cm-bidraget där DU kan sponsra renoveringen 

per löpcentimeter.  Totalt byttes 468 löpmeter virke ut och du kan välja hur stor del du vill 

hjälpa till med.  

 

Självklart kan du pussla ihop hur många cm-längder du vill men vi ser helst att ditt bidrag 

inte är mindre än 2 cm. Det kostar att administrera också. Som ett litet tack för ditt bidrag 

kommer ett signerat diplom tryckt på fint papper att skickas till dig. 

 

Vi uppskattar om du sätter in ditt bidrag på BG 488-3377. Märk inbetalningen med 

”Bidrag skrovreparation”. Namn och adress är också viktigt. 

 

Skonaren Ingos Vänner 

www.skonaren-ingo.org 

kontoret@skonaren-ingo.org 

BG 488-3377  

Org. nummer 857204-5717 

 

1 cm = 50 kr 

10 cm = 500 kr 

½ m = 2500 kr 

1 m = 5000 kr 
 

 

 

1 cm = 50 kr 

10 cm = 500 kr 

½ m = 2500 kr 

1 m = 5000 kr 
 

 

http://www.skonaren-ingo.org/
mailto:kontoret@skonaren-ingo.org
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En titt in i nya byssan 

Förutom att byssan är ordentligt ombyggd 

med ny skåpsinredning så har den också fått 

ett ordentligt lyft vad gäller teknisk utrustning. 

På en båt av den här storleken med 

nuvarande verksamhet så fyller ju byssan en 

närmast central funktion.  
 

Charterkunder har inte samma överseende som vi själva 

med halvbra utrustning som genom åren blivit solkig av 

flitigt användande. Den gamla gasspisen som varit med 

mest av gammal hävd är nu 

utbytt. Saken avgjordes 

genom att ingen kunde hitta 

brännarmunstyckena när det 

Carolina Björnstam är i                    var dags att montera in spisen  

matlagartagen.                                  igen och i efterhand kan man 

                                                            väl tycka att tur var väl 

det. Den gamla spisens dagar var verkligen utstakade. 

Numera har båten alltså en mycket bra spis med fungerande 

ugn. Kaffemaskinen, som verkligen är en oumbärlig teknisk 

detalj, är också utbytt mot en kraftigare variant som själv 

fyller vatten direkt från tanken. Ett annat stort lyft är den 

ultrasnabba dismaskinen. Ja, den är verkligen snabb, på tre 

minuter är saken klar. Dock vill den inte ha matrester kvar       Nya diskmaskinen. 

på tallrikarna så grovdiskningen uppe på däck kommer vi  

inte ifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Text: Jan Isakson 

Tom utblåst byssa under arbetet.       Foto: Malin Lindau 
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Nationaldagssegling 6 juni   

En dagssegling med skonaren Ingo i Göteborgs skärgård bjuder på 

många nya naturupplevelser. Och ute på Kalvsund möter vi minnet av 

gentlemannaskurken Ernst Bremer, som på 20-talet smugglade sprit i 

snabba motorbåtar med tullen och polisen i hasorna. 
 

Sammanlagt är vi 80 personer som lämnar 

hamnen vid Klippans kulturreservat för en 

national-dagssegling med skonaren Ingo som 

strävar ut mot det blåa havet bortom 

Älvsborgsbron. Ingo, byggd 1922, rullar lugnt 

fram på vågorna. Eller vågor förresten, havet är 

lugnt och blankt som ett dansgolv, så vi får gå för 

motor förbi Hisingen och ända ut till Björkö före 

Ernst Bremer                                                  seglen kan hissas.  

 

Målet är ön Kalvsund vid sydspetsen av Björkö där invånarna sett till att de blågula 

fanorna fladdrar vackert i nationaldagsvinden.  

 

Men först ska vi njuta av havet och den vackra miljön i Göteborgs norra skärgård. Skutan 

rör sig långsamt in i sundet söder om Björkö medan passagerarna intar förmiddagskaffet 

följt av en välsmakande lunch med tortillas och kycklinggryta. Himlen är ljusblå, havet 

alldeles azurblått och morgonsvalkan i luften börjar ersättas av varmare vindar. Lunchen 

sköljs ner med mer kaffe medan vi rundar den lilla ön Källö-Knippla med sina vita 

fiskestugor uppkrupna på en av Bohusläns karga granitklippor.  

 

Innan jag kravlade upp på fördäck för att sola 

benen fick jag också möta några av Ingos mycket 

intressanta passagerare. Där finns paret som rest 

ända från Finspång, speditören som jobbat på sjön 

och varit med i föreningen Ingos vänner ända sen 

1980-talet och den unga mamman från Norrtälje 

som lämnat man och barn på land för att få 

chansen att segla med Ingo en dag. Alla med olika 

bakgrund men ett lika passionerat intresse för 

båtar och hav och västkustens gamla 

seglartraditioner.                  Den Bremerska villan     

 

På det lummiga Kalvsund verkar allt lugnt och välordnat, men platsen har en dramatisk 

historia. Ön var på 20- och 30-talet centrum för spritsmugglarkungen Ernst Bremers ljus-  

skygga verksamhet. Ernst Bremer var en fiskarson från Öckerö som såg möjligheterna i  
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de spritrestriktioner som svepte över Sverige och Norge under sena 20-talet. Listig som en 

räv och snabb som en iller förde han smuggelsprit till Sverige från Danmark och Tyskland 

som han sen sålde vidare med mycket god förtjänst. Så god att han under en period hade 

en hel flotta med 17 snabba båtar som gick i leverans ända upp till Norge med den 

åtråvärda varan. Han var förståeligt nog i ständig konflikt med både polis och tull men låg 

alltid steget före och lyckades överlista lagens väktare genom att bland annat gömma sina 

sprittunnor under tullbryggan.  

 

Centrum för affärsrörelsen var Bremerska villan, även 

kallad Smugglarvillan, en stor, gul skärgårdsvilla intill 

bryggan i Kalvsund som Bremer tros ha kommit över efter 

en konkurs. Det byggnadsminnesmärkta huset står kvar än 

idag och här har Bohusläns museum tillsammans med 

ägarfamiljen öppnat ett litet smugglarmuseum med 

memorabilia från 

smugglarkungens 

tid.  Här hittar 

man flera 

affischer från 

folkomröstningen 

om rusdrycks-

förbud 1922 som 

ju så att säga var 

upphovet till Bremers affärsverksamhet. En 

annan kul detalj är negerpojken – en rostig 10-

litersdunk av det slag som Bremer brukade använda för att transportera sina varor i. 

Dunkarna var svartmålade för att inte synas i mörkret, därav namnet. 

 

-Bremer har alltid varit väldigt folkkär trots sin brottsliga verksamhet, berättar vår guide, 

Jan Maesel. Han var en sorts gentlemannatjuv som efter avtjänat straff bosatte sig i 

Göteborg med sin familj och under många år drev Café Wembley. Trots sitt hårda leverne 

blev han nästan hundra år och idag är han en av Öckerös största turistmagneter.  

 

Det är med en viss saknad vi säger farväl till smugglarkungen och hans museum för att 

utan dyrbara flaskor i lasten åter segla mot hemmahamnen vid Klippan. Det har varit en 

spännande dag på havet. 

 

 

 

 

 

 

 

   Text och foto: Marie Ericsson 
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Skonaren Ingos Vänner fyller 30 år 

Lördagen den 23 november 2013 blir det stor fest på River Café, 

Dockpiren, Eriksberg för att fira tillkomsten av Föreningen Skonaren 

Ingos Vänner. Denna förening bildades 1983. 
  
1976 hade dir. Jern på Albrechtsson & Hasse inköpt en gammal skuta i ganska dåligt 

skick. Skutan hade från sjösättningen 1922 behållit sitt namn Ingo. Tanken var att de 

anställda i firman skulle använda Ingo som fritidsfartyg under sommaren. Uppgiften blev 

dock övermäktig och företaget gick i konkurs. Personalen fick ta över henne och det 

bildades en personalstiftelse. Intresset var dock inte så stort förutom på några händer, som 

Sven Nicklasson och Lasse Fredriksson plus ett fåtal andra. 

  

Kring skutan som låg vid Lilla Bommen sökte sig dock flera andra. Det stod snart klart att 

organisationsformen en stiftelse inte fungerade. Därför bildades den ideella föreningen 

Skonaren Ingos Vänner. Skaran av intressenter hade nu utökats med bland andra Stephan 

Gyllenhammar, som kom att bli föreningens förste ordförande. Kring sig hade han många 

drivande krafter såsom förutom de ovan nämnda från Hasses kan nämnas Göran Ohlsson, 

Anders Lennvi  och Anders Ytterström. Dessa kom att spela en viktig roll vid bildandet av 

föreningen. 

  

I den första medlemsförteckningen från den 30 juni 1983 finner man flera kända 

Göteborgare såsom Lars Baecklund, med bla. en bakgrund som styrman på fyrmastbarken 

Abraham Rydberg, rektor på Sjöbefälsskolan Lars Wigenius, skådespelaren Kent 

Andersson, författaren Anders Wällhed och djupvattenseglaren och konstnären Franz 

Glatzl för att bara nämna några. Andra eldsjälar som fanns med i denna förteckning var 

också Hans von Borstel, Margareta Öberg (Åhrberg) och Ronny Sikvall. Hans hade under 

många år  huvudansvaret för maskin och medverkade till att den gamla tändkulemotorn 

kunde bytas till en modern dieselmotor, både ekonomiskt och med handkraft. Margareta 

har varit föreningens ekonomiska guru under många år då besvärliga skattefrågor skulle 

lösas liksom den som hållit hårt om penningpungen. Nämn inte ordet Mervärdesskatt. Vad 

Ronny inte vet om elsystemet ombord är inte värt att veta. Listan upptar ett 50-tal namn 

varav flera än i dag står kvar som medlemmar. I dagsläget har medlemsantalet ökat till 

över 800 enligt färska uppgifter från Miyo på kontoret.  

  

Då föreningen tog över ansvaret för Ingo låg skutan med nyttjandeförbud utfärdat av 

Sjöfartsverket och 80-talet präglades av många problem, både ekonomiska och materiella. 

Förbyggnaden av skrovet har pågått under alla år och började redan på Hasse-tiden. Under 

60-talet kläddes skrovet med galvade stålplåtar. Dessa var i mycket dåligt skick då Ingo 

kom till Göteborg 1976. Omkring 1980-81 togs Ingo upp på slipen på Donsö. Plåtarna 

togs bort och de sämsta översta bordgångarna byttes ut liksom relingen och några av 

räckestötterna. På sjöfartsinspektörens inrådan täcktes bogarna med nya plåtar. Som skydd 
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mot isen kläddes skrovet i vattenlinjen med dyrbara kopparplåtar.. Dessa gjorde dock mer 

skada än nytta då de galvaniska strömmar som uppstod gjorde att det vid kommande 

förbyggnader av skrovet skulle visa sig att det  mesta av alla spikar och bultar som håller 

ihop skrovet hade försvunnit. 

  

Ett allvarligt problem uppstod då firman Albrechtsson & Hasse gick i konkurs. Ingo var 

överförd till en personalstiftelse men häftade i skuld till firman på över en halv miljon 

kronor, som var mycket pengar på den tiden. Efter ett skickligt arbete av förbundsjuristen 

Sören Mannheimer lyckades man nå en uppgörelse så att skulden avskrevs. I annat fall 

hade Ingo säkert varit borta vid detta laget. 

  

Ingo har genomgått fyra stora förbyggnader under föreningens 30 år. Den senaste gjordes 

på Hällevikstrand, då babordsidan från fockvanten till mesanvanten förnyades utifrån och 

in, dvs bordläggning, spant och garnering. Den första gjordes på Nya Varvet under Sven 

Nicklassons ledning. En kattrygg på närmare 70 cm fick sjunka ihop till cirka 15 cm. 

Därefter förstärktes skrovet med en U-balk ovanpå en ny svinrygg och en H-balk längs 

kölen. Dessa bultades sedan samman. Klyvarbommen förkortades cirka tre meter och 

några bord på babord sida förnyades. Ett statlig stöd till arbetet på ca 100 000 betalades 

direkt tillbaka till staten i MOMS-pengar. Nästa stora förbyggnad skedde på Öckerö 

Båtvarv. Plåtarna i bogen försvann och Ingo fick en ny förstäv och  nya bord där plåtarna 

suttit liksom längs styrbords sida. Nytt däck lades under ankarspelet och förliga 

däckshuset. Ett lån på 300 000 betalades igen på två år. Den största förbyggnaden gjordes 

2001-02 på det danska varvet i Strandby. Där förnyades hela akterskeppet och även däcket 

akterut. I maskinrummet lyftes först  maskinen och sedan underredet till den gamla 

tändkulemotorn ut och ersattes av en plåt som samlar upp läckande spillolja. Detta kom att 

bli den dyraste förbyggnaden av alla och slutade på mer 3,5 miljoner. Detta är dock 

avbetalt i dag och Ingo kan nu segla vidare i många år. Kanske blir det en tur till Island 

igen. 

 

 

 

 

 

 

 

En stilla förhoppning av 

Staffan Wilske 

Mångårig ordförande i Föreningen Skonaren 

Ingos Vänner och tillika skeppare på Ingo 

 

 

 

 

 



- 32 - 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Beöksadress:  Smörgatan 2 

  412 76 Göteborg 

Telefon: 0708-18 92 55 

Hemsida: www.tautech.se 
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Seglarskola för ungdomar 20-26 juni 

Tina Antonsson följde med sin son, Robin Gustafsson, på nybörjar-

seglingen för ungdomar. Det var deras andra tur med Ingo. Första 

gånger var förra sommaren på en dagstur i Vänern mellan Vänersborg 

och Lidköping. 
 

Min näsa fylls av doften av salt, tång och hav. 

Med en skräckblandad förtjusning så stiger jag 

ombord på skonaren Ingo. Ska vara kock här 

och det är en helt ny upplevelse för mej. Men 

den känns så rätt. Vi är flera nya. Om än då 

unga seglare som tillbringar tid tillsammans 

för att lära utav de sysslor som finns på båten. 

Jag gör under resan en stor förvandling från en 

bekvämlighetszon till att stå rak och ärlig i det 

jag finner som ”nya” utmaningar. Och mina 

egna kunskaper måste få hjälp av en grupp 

erfarna seglare. Att våga, vilja kunna lära av 

andra. Att tro det man gör leder till något nytt 

och bra. Vi sitter ju i samma båt som 

ordspråket lyder. Ja, det känns så fantastiskt 

gott. Detta stärker själen och man växer som 

människa.  

Trevligt är det att både ha den 

manliga som kvinnliga medverkan 

här på vår resa. Känner stor lättnad 

över att den gamla tron om att 

kvinnor betyder otur på en båt har 

blåst bort med vinden.  För att vara 

här ute bland klippor, skär och hav 

är en lycka som är svår att beskriva 

i ord. För naturen är så underbart 

vacker att man får en kraft som 

övervinner allt. Hit vill man bara 

igen och igen, tro mej. Och man är 

stolt av lycka att få vara på denna 

vackra segelbåt som firade 90 år i 

fjol. Och som har förvandlats från 
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att ha befunnit sig i Värmland, till att idag vara i Göteborg med skärgård. Ja tiden går sin 

gång och livet kring Ingo förändras. Man tänker på de männsikor som trampat runt på 

däck här och får en känsla av respekt. För alla har vi varit här och formats av båtlivet. 

Underbart! 

 

Vill ge en stor eloge till de fantastiska ungdomar som arrangerat resan. Förrutom att 

instruera oss i segling, tog de med oss på utflykter, planerade lekar och såg till att skapa 

en fantastisk gemenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Tina Antonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll ögonen öppna – 
 

inom kort läggs 2014 års  
 

seglingsprogram ut på 
 

 hemsidan 
 

Håll ögonen öppna – 
 

inom kort läggs 2014 års  
 

seglingsprogram ut på 
 

 hemsidan 
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Om begreppen bäring och riktning 

Under sommarens segling uppstod en diskussion om begreppet bäring. Ingenting kan väl 

bli värre av att frågan kommer upp en gång till här i BOGSPRÖTET. Vi utkikar och 

skeppare, kan inte annat än vinna på att det råder samförstånd om vad teorin säger. För oss 

som står i fören handlar det ju om att ange var en fyr, annan båt eller ett sjömärke befinner 

sig på ett enkelt och klart så att skepparen, som är ansvarig för fartygets framförande, 

direkt vet vad vi menar.  

Faktum är att det finns två olika sätt att ange riktningen till föremålet som man spanat in. 

Antingen så anger man en RIKTNING eller en BÄRING. Naturligtvis är det skepparen 

som bestämmer vilken typ av angivelse som skall användas men det är nog bra att vi 

utkikar har begreppen klara för oss. 

 

Riktning 
I det här fallet så tar man båten som utgångspunkt. Om båten ändrar kurs ändras också 

riktningen. Utkiken använder båten som referens och kan ange föremålets riktning i antal 

skattade grader relativt båten. Detta kan låta som: 

 

” 30 grader om styrbord” 

” 15 grader om babord” 

 

Bäring 
Bäringen till ett föremål är vinkeln mellan en tänkt meridian (nord-sydlinje) och det 

siktade föremålet. Man tar alltså kompassen som referens. Bäringen blir dels mera exakt 

och dels oberoende av båtens kurs men är i gengäld inte så lätt att ange spontant, man 

behöver ju tillgång till en kompass! Till ett relativt rimligt pris kan man numera köpa en 

kikare som just innehåller en kompass och som visar gradtalet i kikarens synfält. 

Om man nu tycker att detta verkar onödigt komplicerat så kan man väl i alla fall komma 

ihåg begreppet oförändrad bäring. Som utkik kan det ju hända att man undrar om ett annat 

fartyg i korsande kurs kommer att utgöra en möjlig kollision. Om man då tar sikte på det 

andra fartyget och samtidigt noterar var på fören som det siktas kan man avgöra om det 

farligt genom att försöka avgöra om siktpunkten flyttar sig längs fören. Gör den inte det 

talar man om oförändrad bäring. 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Isakson  

med benägen hjälp av Per Henriksson 
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Fyn Rundt 21 juli–2 augusti 

Besättningen 
Befälsbesättningen hade under denna resa en speciell sammansättning. Så sent som 

veckan innan var risken överhängande att hela resan skulle ställas in på grund av brist på 

behörigt befäl. I sista minuten praktiskt taget så dök då Kurt Jonasson upp och räddade 

situationen. Han hade hittat styrelsens annons hos arbetsförmedlingen och sökt tjänsten. 

Inget märkligt med det, men Kurt är 82 år gammal, en ålder då de flesta inte har haft med 

arbetsförmedlingen att göra på många årtionden. Han hade väl uppfattat den typiska 

skutseglarattityden! 

 

Seglingen 
På ett tidigt stadium gjorde Maria Björnstam, som var styrman klart att vi inte skulle delta 

i Fyn Rundt som reguljära tävlingsdeltagare. Kurt Jonasson var inte alls van vid båten och 

hon ville inte hålla i hela ansvaret för framförandet. Besvikelse måhända men vi var i alla 

fall där!  

 

Kul händelser 
I Middelfart, som var ursprungsplats för tävlingen, hade 

arrangörerna utlyst en tävling där det gällde att varje båt 

skulle klä ut en person till galjonsfigur. I vårt fall så 

ställde Eigil Sörensen upp som långhårig skönhet. För 

tillfället hade han fått låna en väl tilltagen behå och en 

sarongliknande klänning. Det långa böljande håret hade 

Kurt Sveistrup fixat till under dagen genom att repa upp 

ett antal tampar och satt ihop det till en rejäl peruk. 

Någon blondin blev det självklart inte, men i gengäld så 

formade sig hårsvallet i fina lockar. Amanda sminkade 

hans ögonlock och läppar så att den rätta glimten 

uppstod. För den som inte tror på det finns peruken kvar 

i däckshuset där Eigil har sina verktyg. 
 

Playmate of the year 2013   

Foto: Carolina Björnstam 
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 I Middelfart hade vi öppet skepp och besökarna bara strömmade in. Jag tycker ofta att det 

roligt att prata för fartyget och stod där och vevade om hur det var att arbeta ombord förr i  

tiden. De flesta var intresserade och lyssnade uppmärksamt. Ett yngre par lyssnade en 

stund och följde min blick. Till slut säger en av dem ” Wir verstehen gar nichts”. Det 

roliga var att de stod framför mig och lyssnade en lång stund! 

 

Malin Lindau stormar ner i salongen där jag vilade en stund. ” Du har missat årets 

tilläggning”. En hamnkapten står och viftar. Vi gör en gir och lägger till vid kajen längre 

bort, halvt dolda bakom ett lastbilssläp.  Hamnkaptenen har kommit ikapp och ropar: Var 

är Otto, var är Otto? Han spottar fram en tillsägelse om att vi måste ha 

kommunikationsradion på, detta är inte första gången vi påpekar detta! Vad skulle vi ha 

gjort, den var ju inte i full funktion. Så kan det bli när man seglar INGO. Vi klarar våra 

problem på egen hand. 

 

Vid tilläggning i Svendborg var vi alldeles på vippen att köra in peket i en stor 

glasbyggnad som stod i hamnen på ett fundament. Orsaken till det hela var samme man 

som bråkade om att vi inte uppehöll radiokontakten. Karlen stod även denna gång på 

kajen när Ingo närmade sig.”Det finns gott om plats hitåt” ropade han. Till slut var det så 

nära att Julius blev tvungen att vråla stopp. Kurt Sveistrup vid rodret fick peket någon 

meter åt sidan och de två räddade oss nog från ett skadestånd på 100 000-tals kronor. 

 

Man vet att man är i Danmark när man sätter sig på en uteservering och beställer en stilla 

öl. Där sitter en liten kille, kanske 5 år, och tappar upp, räcker fram och tar betalt med ett 

stolt och proffsigt leende. 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Isakson 

Foto: Malin Lindau 
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Boktips 

Vi kom aldrig till Marstal efter vi deltagit i Fyn Rundt. Som en sorts 

kompensation läste jag i boken ”Vi, de drunknade” av Carsten Jensen.  
 

Boken handlar om människor från Marstal 

som rör sig om i världen. Jag har inte läst ut 

den ännu och kommer förmodligen att spara 

resten till nästa resa. Det finns goda skäl att 

läsa Carsten Jensen i just Danmark, han är 

dansk, men också världsberömd journalist. 

Jag har alltså bestämt mig för att dra ut på 

läsandet över lång tid och det beror på att 

boken är så mäktig att man behöver ta igen 

sig då och då. Den första av de fjorton 

berättelserna t.ex. handlar om ett sjöslag på 

1800-talet och det behövs en journalist som 

har sett verkliga krigssituationer för att kunna 

få till något liknande. Det kan knappast bli 

ruskigare. 

 

En annan berättelse handlar om hur en 

huvudperson befinner sig i stilla havets 

övärld. Där träffar han en person som påstår 

att han har James Cooks torkade huvud. Jodå, 

han hade köpt det av en hövding som både 

talade och läste engelska. Han, hövdingen 

alltså, hade lärt sig det av en missionär som 

han senare med stor aptit åt upp. Ja ni förstår 

på ett ungefär vilken sorts bok det handlar 

om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Jan Isakson 

Foto: Malin Lindau 
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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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Anslag från Hans Majestät Konungen 

Publicerat under ”Senaste Nytt” på hemsidan 2013 01 18: 

 

Skonaren Ingos Vänner tilldelades den 12 december 2012 200 000 kr från Stiftelsen 

Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur för den pågående stora renoveringen av 

Ingos babordssida. Beslutet är taget av Hans Majestät Konungen efter beredning av 

stiftelsens sakkunniga. 

 

 
 

Skonaren Ingos Vänner tar tacksamt emot detta bidrag som hjälper oss 

att bevara ett stycke svensk maritim kulturhistoria.  

 

 

Text: Jan Willstrand 
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Tordenskjöldsslaget 17 augusti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Tordenskjöldsslag utkämpades utan fartyget GÖTHEBORGS medverkan. Synd på 

sätt och vis eftersom det tidigare har varit ett storslaget inslag i festivalen. Fartygets 

hemmahamn är ju just Göteborg och hon känns definitivt som en del av staden. Nu 

lyckades vi tre skutor som deltog ställa till ett ordentligt sjöslag i alla fall. Som vanligt 

hade vi ett sällskap danskar ombord som för övrigt hade sovit över. De hade monterat upp 

tre kanoner på babordssidan och hade dessutom med sig ett antal musköter. Hela slaget 

utspelades i hamnen utanför operan som var fylld av åskådare eftersom det varit musik 

och underhållning under eftermiddagen. 

 

Nytt för i år var att Ingo lät betalande besökare vara med ombord under slaget. Framåt 

kvällen blev det ganska mörkt men fint väder. Efter en ganska lång väntan så bröt då 

skottlossningen ut och det hela blev väldigt storslaget med dunder och krutrök som 

stundtals bäddade in hela däcket. Särskilt ståtligt var det att se de andra skutornas 

avlossade skott. Kanonskotten åstadkom eldkvastar som var gott och väl två meter åtföljt 

av ett kraftigt rökmoln. Jag frågade en av danskarna och fick svaret att varje skott 

innehåller 120 g svartkrut. Nuförtiden har man elektrisk tändning och skotten är färdiga 

papperspaket som förs in i pipan. 

 

 

 

Text och foto: Jan Isakson 
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Söndagssegling 18 augusti  

Vi var 43 personer som trotsade vädret för att segla denna blöta söndag. 
 

Klockan 10 kastade vi loss från 

bryggan vid Klippans kulturreservat. 

Ungefär då startade också regnet. 

Kaffet som serverades blev något 

utspätt av regnet, men var gott ändå.  

 

Strax utanför Nya Älvsborg fick vi 

som var lite ovana på Ingo dra upp 

storseglet, mesan och focken under 

överseende av den kunniga unga 

besättningen. Det visade sig att seglen var tyngre än väntat och 

det krävdes mycket muskler. Antagligen hade det gått bättre 

om vi följt besättningens teknikråd. 

 

Det blåste kulingvindar från syd och vi seglade halvvind upp 

mot Kalvsund. Ingo gjorde med endast 3 segel uppe c:a 8 

knop! Men så blåste det också upp emot 20 m/s i byarna!  

 

Vid Öckerö lade vi till för mat och vila. Då tittade solen fram 

och det blev sommar igen. Köttsoppan och varma mackorna 

smakade fint och sen blev det kaffe på maten. 

 

Vi fortsatte söderut för motor i den sydliga motvinden och  

i höjd med Fotö drog vi upp seglen igen och styrde in mot 

Göteborg. Vågorna hade nu byggts upp och vi gungade en  del 

innan vi kom i lä bakom Galterö/Brännö/Rivö. Återigen gjorde 

vi god fart vilket resulterade i att vi närmade oss Klippans                                                                                   

Någon hade lånat ut Eigils 

regnkläder... då blev det till 

att uppfinna ett bra rökrum.

Ångbåtsbrygga alldeles för tidigt. Efter en omröstning bland samtliga deltagare beslutades 

det att vi skulle ta en liten runda in i Göteborgs hamn så vi hann med att dricka 

eftermiddagskaffe med kaka innan vi lade till vid bryggan. Och precis som det började så 

kom det en ny regnskur till kaffet. 

 

Blöta och glada lade vi till vid bryggan 

och trots regnet var det en minnesvärd 

dag på sjön!  

 

 

 

     

Text: John Lindau 

Foto: Malin Lindau 
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Sjösjuka (åksjuka) 

Alla som har fullt fungerande 

balansorgan kan bli sjösjuka. Det är en 

reaktion från balanssystemet när det 

fungerar normalt. 
 

Vissa personer blir aldrig åksjuka medan andra drabbas mycket lätt. Mellan fem och tio 

procent av befolkningen är extremt åksjukebenägna. Många av dessa personer undvek 

gungor och karuseller redan som barn. Åksjuka är vanligast hos barn mellan två och tio år. 

Barn under två år blir vanligen inte åksjuka eftersom deras balanssystem inte är fullt 

utvecklat. För de flesta minskar känsligheten i vuxen ålder. 

 

Orsaker till sjösjuka (åksjuka) 
Åksjuka orsakas av att hjärnans centrum för balanssignaler mottar motstridig information 

om våra rörelser. När man sitter i hytten i ett fartyg som stävar i hög sjö ger ögonen 

hjärnan information om att vi är stilla i förhållande till rummet och föremålen runt oss. 

Samtidigt ger jämviktsorganen i innerörat besked om att vi hela tiden rör oss upp och ner. 

En liknande konfliktsituation kan inte uppstår när vi rör oss till fots på fast mark. Våra 

hjärnor är inte förberedda på att tolka sådan motstridig information. Hjärnan jämför också 

ständigt inkommande balanssignaler med en förväntad bild av hur det borde vara.  

 

Symtom 
Det första tecknen på att man håller på att bli sjösjuk kan vara att man gäspar, blir trött 

och blek. Andra tidiga symtom kan vara: 

 nedsatt koncentrationsförmåga 

 obehag i magen 

 känslighet för snabba huvudrörelser 

Andra fasen i symtomutvecklingen är att man: 

 kallsvettas 

 fryser 

 blir blek i ansiktet 

 blir överkänslig för lukter 

 blir illamående och kräks 

 får balansproblem. 

I svårare fall av sjösjuka kan man bli förvirrad och få blodtrycksfall. 

 

Det är svårt att hejda sjösjuka när den väl brutit ut. Därför bör man arbeta förebyggande. 

Man blir lättare sjösjuk om man till exempel är trött eller har druckit alkohol. Om man har 

migrän är också risken större att man blir sjösjuk.  
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Hur man kan förebygga sjösjuka 
Före resan 

 Se till att du är utvilad. 

 Ät en måltid som är rik på kolhydrater kvällen före. Undvik fet mat samt att äta 

stora måltider före och under resan. Ät hellre lite och ofta. Undvik alkohol. 

 Ta sjösjukemedel om du brukar få besvär. En del läkemedel börjar inte verka 

förrän efter ett par timmar. 

Under resan 

 Vistas uppe på däck så du får frisk luft. Håll dig till mitten av båten, där det 

gungar minst och fäst blicken vid horisonten. 

 Det är bra att äta lite då och då under resan. Små måltider håller magen i gång. 

Undvik alkohol. 

 Om man ligger ner, slappnar av och blundar kan illamåendet minska. Det blir 

oftast bättre om man somnar. Då påverkas man inte lika mycket av 

rörelseförändringar eftersom balansorganen blir mindre känsliga när man sover. 

 Försök att ha det svalt omkring dig. 

 Undvik att läsa under resan. 

  

De flesta anpassar sig till rörelserna på till exempel en båt efter två till tre dagar. De allra 

flesta som utsatts för sjögång tycker att marken gungar efter att de gått i land. Hjärnan har 

då inte hunnit ställa om sig. Det brukar kännas under ungefär ett dygn. I extrema fall kan 

det ta flera veckor. 

 

Behandling av sjösjuka 
Enligt Sjöfartsverkets författning SJÖFS 2000:21 skall vi på Ingo medföra Postafen mot 

sjösjuka. Men då många föredrar Calma så har vi med det också. Vet du om att du har 

tendens att bli sjösjuk skall du i första hand själv ha med dig de läkemedel du behöver. 

Ingos medicinväska är endast till för att användas i nödfall. 

 

Receptfria läkemedel finns i form av tabletter (Postafen) och tuggummi (Calma). Bland de 

receptbelagda finns även stolpiller och plåster. Sjösjukemedel verkar lugnande och 

dämpande på olika hjärnfunktioner vilket kan bidra till ökad trötthet. Om du lätt blir 

sjösjuk och de receptfria läkemedlen inte hjälper kan du kontakta din vårdcentral.  

 

Visste du att även fiskar kan bli sjösjuka. Jo, det kan 

dom. Hamnar de plötsligt i mycket turbulent vatten 

kan de bli illamående och kräkas precis som vi. 

 

 

 

 
 

Text: Malin Lindau 
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After work 23 augusti 

”Detta var en after work utan dess like. Dagen efter skickade jag in mina 

uppgifter för att få medlemsskap i föreningen”. 
 

Detta var en after work utan dess like. 

Väldigt olik de after work-

evenenemang jag annars ibland är med 

på. En unik upplevelse tillsammans 

med ett sextiotal andra personer. 

 

Vi gav oss iväg från Klippan mot norra 

skärgården. Båten skulle ut på 

ytterligare turer under helgen och man 

hade dessvärre konstaterat att det inte 

fanns tillräckligt med diesel i tankarna. 

Därför beslutades att vi skulle ta vägen 

om Öckerö för att bunkra. 
Bunkring på Öckerö i dubbel bemärkelse; båten fick  

diesel och vi passagerare gulaschsoppa. 
 

Tankningen tog ju lite extra tid. Inför avresan från Öckerö ställdes frågan: ”Är det någon 

som måste hem eller hinna med något tåg eller så, eller kan vi hinna med en extra sväng?” 

Det enda rop som hördes var: ”Skagen!” Och det var ju ett gott tecken på att alla njöt. 

 

Det var en härlig sensommarkväll, nästan vindstilla. 

Mörkret började sakta falla och det var fortfarande 

varmt ute. Solen gick ner i väster samtidigt som 

månen gick upp i öster. 

 

Dagen efter skickade jag in 

mina uppgifter för att få 

medlemsskap i föreningen. 

 

 

 

 

 

 

     Text och foto: Ulf Smedbo 
 

Gunilla Angersjö provar på att vara styrman  
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Hoppas att vi ses på 

Föreningen Skonaren Ingos 

30-års fest på 

Restaurang Västra Piren 

på Eriksberg 

den 23 november! 
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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 


