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Skaftös seglande kulturarv 
Vårt projekt att rigga om Kvartsita till "Toppsegelskonare1" är nu i sitt slutskede.  
Som "Toppsegelskonare" speglar Kvartsita den segelsättningen som många skutor hade i 
Fiskebäckskil o Skaftö på 1800-talet.  
Projektteamet består av Lennart Martinson som ledare, med Wiggo Lander och Mats Svensson 
 

 
Kvartsita med de nya toppseglen. 
T/S Kvartsita har som toppsegelskonare genomfört seglatsen ”Limfjorden runt" vilken är Nordens 
största "träskibsseglats"2. 
Första hamn var Styrsö där fler skutor anslöt sig. Resan gick sedan vidare till Danmark där Hals och 
Aalborg först angjordes.  Sedan startade själva seglingen i Lögstör lite längre in i fjorden. 
Limfjorden var årets höjdpunkt för Föreningen för Fulla Segel.  
Seglingen gav oss en unik möjlighet att tillsammans med andra liknande skutor känna på Kvartsitas 
nya seglingsegenskaper och byta erfarenheter med varandra. 
                                                                   ______________ 
  

 
1 Lennart Martinsson är eldsjälen, konstruktören och projektledaren i vår grupp bakom omriggningen till 
toppsegelskonare 
2 https://limfjordenrundt.dk/ 
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LIMFJORDEN  RUNT  2021 
 
     

 
 

Fredag 10/9 

Avg.   Fiskebäckskil 11:05 
På väg mot Nordens största träbåtsseglats "Limfjorden runt". Totalt var ca 70 båtar anmälda att 
deltaga i seglatsen. 
Besättningen, totalt 16 man, introducerades och bekantades med varandra under vägen. 
Seglade förbi Islandsberg och gick via ”Gullholme halsar" i soligt och stilla väder. 
Vår kock under resan, Viktor, serverade lunch. 
 
Passerade Käringöfjorden och gick sedan utomskärs mot Pölsan, Danafjorden, Känsö och Styrsö 
Sandvik. 
  
Ingen bra segelvind men stilla o fint sommarväder.  Havet låg helt stilla. Satte i alla fall gaffelfock, 
märs- o. bramsegel. 
Detroiten (huvudmotorn) fick hjälpa till och mullrade tryggt på 1700 varv. Fart drygt 6 knop. 
Förtöjde kl. 18:20 vid Styrsö Sandvik. 
”Westvind” (Göteborg), ”Mathilda” (Mollösund), ”Eureka” ( Oxevik),  ”Astrid Finne” (Öckerö)  samt  
”Laura” ( Asperö) mötte upp. 
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Hamnkaptenen kom snabbt och påminde om hamnavgiften för ”Kvartsita” på 450 SEK.  Dusch och 
toaletter blev därmed tillgängliga. 
 
Kvartsitas stortoppsegel byttes ut under kvällen på grund av en reva i seglet. 
 
Gemensamt skepparmöte arrangerades ombord i Kvartsitas salong med försnack inför 
morgondagens översegling till Danmark.  Bra stämning och förväntningarna höjdes ytterligare inför 
seglatsen.  
  

Lördag 11/8 
Avg. Styrsö 06:05 
Svag vind, disigt, lite lätt regn, senare kraftigt regn ett par timmar på f.m. 
  
Hissade fock och gaffelstor + bram och märs.  I stort sett motvind senare under dagen. 
Motor på 1800 varv men sänkte senare till 1700 då bb avgasrör blev något varmt - dock inget 
alarmerande. 
 I sällskap med ”Laura”, ”Mathilda”, ”Astrid Finne” och ”Westvind”. 
Vid 11-tiden passerades Nordre Rönner (Laesö) och kursen fortsatte sydvart.  
 
Kraftiga regnskurar och tyvärr ingen bra segelvind för oss denna dag. 
  
Ank. Hals (inloppet till Limfjorden) 16:30. Stilla och fint väder inne i hamnen. 
Hamnavgift 350 DKK.  Dusch och toa var fint i ordning.  Dusch i land kostade 12 DKK. 
  
Alla deltagande svenska båtar förutom ”Eureka” anslöt sig i Hals under kvällen. 
 
Vi åt middag i salongen och bestämde att öva segling nästa morgon med alla segel satta.  
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Söndag 12/9  
Avg. Hals 08:00 

 
Skepparen, Wiggo, på kajen i Hals.  I bakgrunden ligger två isbrytare som nog legat stilla en längre tid. 
 
Tidig morgonfrisk sydvästlig vind 8–10 m/s, utgående ström. 
 
Vi satte kurs österut för att öva segling samt prova stortopsseglet som vi nyss bytt ut. 
Efter passagen mellan den röda o gröna kassunfyren (infarten till Limfjorden) girade vi styrbord för 
att mot vinden sätta segel. 
  
Först sattes gaffelstoren följt av gaffelfocken, inre /yttre klyvare.  Man kände tydligt att när 
gaffelseglen och klyvarna skotades rätt kom skutan i balans och vi satte god fart.  Till sist sattes märs- 
och bram vilket ökade farten ytterligare från 6 till dryga 7 knop.  
Ombord fick vi för en stund, en euforisk känsla av härlig skutsegling när den är som bäst. 
Men så hördes ett knäck när märsråt gick av ca 2 meter från babords ytterkant.  Ingen fanns uppe i 
riggen och det avbrutna råt hängde snällt kvar lätt vinklat i jiggstaget och säkerhetsvajern, precis som 
tänkt. 
 
Vi beslöt att avbryta provseglingen, beslå seglen och sätta kurs mot samlingsplatsen Aalborg. 
Euforin övergick i vad gör vi nu?  
Laga råt eller demontera?  Olika idéer framfördes: Spjälka råt med hjälp av rör, vinkeljärn, plast osv. 
Beslutet blev att ta ner råt med segel och tåg vid kaj i Aalborg. Detta visade sig senare troligen vara 
rätt beslut. Vi blev av med 25m2 segel men kunde fortfarande vara kvar i seglingen på ett bra sätt.  Vi 
hade ju kvar bramseglet som hade en större yta. 
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Förtöjde i Aalborg vid 15-tiden.         
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Blev väl mottagna och fick hjälp att förtöja vid kajen. Fick omgående bra information och en 
informativ broschyr via två ungdomar i Zoodiak (gummijolle), som med härlig dansk dialekt 
informerade oss om vad som händer i Aalborg.  
Toppgastarna tillsammans med hela besättningen gjorde ett fantastiskt bra jobb med att fira märsråt 
med gigtåg o gårdingar ner på Aalborgs kaj. Arbetet fortsatte sedan med att koppla ihop bramseglet 
med fockråt (till bredfocken). Orsaken till att märsråt gick av var röta. Borrhål för ett tidigare beslag 
eller en gammal ”klämskada” kan ha medverkat.  Rötan gick ej att se utifrån.   

 
William och Joakim uppe i riggen 

 
    Anssi inspekterar märsråt 
 Vi hade en inbjudan av Aalborg stad att få gratis buffé till 10 personer för varje fartyg.  
Inbjudan till middag var klockan 18.30 och klockan 18 var råt med tillbehör nedplockat och låg på 
kajen. Ett gediget arbete hade utförts uppe i riggen och på däcket.  
Kvartsita var nu klar segelmässigt för vidare segling om än något decimerad.  
Middagen bestod av en rikligt upplagd buffé av högsta kvalitet. Vi gick i samlad trupp och vi kunde 
köpa oss öl eller vin innan vi satte oss vid bordet.  Aalborg blev en höjdpunkt i seglingen. 
Två man ur besättningen mönstrade av och en ny (från Irland) kom ombord. 
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13/9 måndag 
Avg. Aalborg 08:30 
Det gällde nu att anpassa sig till broöppning av en vägbro och en järnvägsbro.     
Vår öppning blev vid 9-tiden och 9 skutor gick i karavan förbi broarna. Vi fick känslan av att vara 
välkomna i ett välordnat arrangemang hela vägen. 
Lätt segling i medvind till nästa bro Eggesundsbron som öppnade påpassligt. 
 
Förtöjde i Lögstör kl. 1530 
Hittade en fin kajplats framför tremastade barkantinen ”Loa”.  

 
Mycket folk i rörelse i det härliga vädret. Den årligen återkommande seglingen Limfjorden Runt 
verkade vara en mycket   uppskattad tilldragelse i staden. 
” Skipperlapskovs” serverades för hela besättningen samt musik i ett stort tält vid kajen.  
  

 
Vid kaj i Lögstör ligger skutorna Kvartsita, Loa och Store Björn.  I alla hamnar vi besökte fanns stora 
kajanläggningar.  Under seglingen såg vi dock bara enstaka lastfartyg.
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14 tisdag 

Etapp 1: Lögstör-Thisted, distans 23nm 
Disigt, dimmigt, milt och svag västlig vind. 
 
08:00 Skepparmöte med frukost i Kulturhuset.  
På skepparmötet fick skepparen ett gott råd från en svensk kollega.  
”Var på er vakt, väl ute på kappseglingsbanan är danskar obevekliga och ”blodtörstiga3”. 
Underförstått att gott sjömanskap gäller. 
Problem med matbiljetter till nästa hamn. 
 
Skepparen var till en början skeptisk till att 70 båtar lämnar hamn i nästan obefintlig sikt och alla skall 
köra i en ca 3nm lång och ganska smal ränna till den röda angöringsbojen. 
Sikten bättrade sig efterhand. 
Vattnen var ofta lite väl trånga för kryss med ett stort segelfartyg.  Vidsträckta lerbankar låg utanför 
strandlinjen. Vi noterade vid olika tillfällen att två deltagare fick grundkänning, bl.a. ”Lilla Dan” som 
fick ta sin härliga Alpha 2-t dieselmotor på 90 HKr till hjälp för att komma loss. 
 
09 
Diset lättade något och vi lämnade den smala rännan.  
 Spänning och förväntan låg i luften. 

 
Samling inför start. 
Informationen på danska var ibland svår att förstå.  Vid ett tillfälle ropade vi ut på VHF kanalen att 
information önskades på engelska.  
Tänk er att få startpositionen på danska vilket många av oss svenskar hade svårt att snabbt översätta. 

 
3 Med blodtörstiga menas, att vid kappsegling är målet att komma först i mål, sjövägsreglerna o gott 
sjömanskap gäller och att vara på sin vakt. 



   

 9 

 
Var låg startlinjen?  Vilken position?  Någon sa att håll er till ”Lilla Dan4” så går det bra. 
Fältet drog sig mot Feggesund.   De flesta deltagarna gick för motor i kombination med segel. 
En härlig syn med så många segelfartyg samlade.  En jämn seglats och man hade möjlighet att på 
nära håll studera de olika segelskutornas segelföring. 
Vid ett tillfälle hade 3-m skutan ”Den Store Björn” fartöverskott och tänkte passera mellan 
”Kvartsita” och ”Zar”.  Hon fann i sista stund att utrymmet för trångt och då hon var upphinnande 
måste hon slå kraftigt back med hjälp av sin 3- cyl Alpha- motor på 210 Hkr. Den motorn hade nog 
seglingens härligaste ljud. Skutan byggdes 1902 som danskt fyrskepp nr 18. 
 
Passerade Feggesund.  Solen gjorde seglatsen sommarlik. Man såg att Feggesundsfärjan uppskattade 
vår passage och tog tydligt extra hänsyn till alla skutorna. 
 
Nu kom det information att det skulle bli en startlinje för kappsegling.  Vår klass över 45 Brt (6 fartyg) 
skulle starta först samtidigt med 5st.  3-mastskutor.   
”Kvartsita” fick en bra start och vi hängde riktigt bra på ”Lilla Dan”.  Vi kom 4: a i denna deletapp där 
”Lilla Dan ” kom trea. 
Vid 16-tiden lade vi till i Thisteds skyddade innerhamn. Ännu en fin sommarlik kväll med tal och 
prisutdelning på kajen.  
Under skutseglingar är det vanligt att någon sorts ”sattyg” skall utföras mot någon annan deltagare.  
En ur vår besättning tog (under mörker) vår avbrutna märsrå, simmade bort till ”Astrid Finne” och 
surrade fast det under hennes pekekätting.  Det hade ju blivit en fin syn om hon nu inte före avfärd 
upptäckt ”sattyget”.  
Det sägs att man under en tidigare kappsegling med ”Kvartsita” upptäckt en hummertina släpande 
akterut. 
 
En ”rolig grej” är att försöka erövra den stora diskokulan som något fartyg har med sig och som 
brukar hängas upp så oåtkomlig som möjligt. Kulan (silverglänsande, ca 60 cm i diam.) lär från början 
komma från ett diskotek i någon hamn.  Under denna segling sågs den först ombord i ”Astrid Finne ” 
på Styrsö.  Sist sågs den hängande i stampdäverten på en dansk skuta i Fur. 

 
Wiggo o Lennart vid Lilla Dan   Wiggo, Lennart o Joakim 

 
4 ”Lilla Dan” är en fantastiskt fin dansk toppsegelskonare byggd 1951.  Seglar med proffsbesättning och har 
blivit något av en förebild för oss på ”Kvartsita”.  
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Diskokulan hängande i en dansk kutter. 

 
Thisteds skyddade hamn. Ännu en fin kväll. 
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Onsdag 15 THISTED 
Etapp 2: Thisted-Struer distans 35nm 
 
Skepparmöte kl. 07 med frukost i Thisteds klubbhus 
Avgång kl. 09.  Dåliga väderutsikter. 
Först skulle vi för motor passera ”Vilsundsbron” ca 5 nm före start. 
Starten efter bron var magnifik, många segel på en liten yta. 

 
Broöppning vid Aalborg. 
Frisk NO vind vilket var en passande vind förutom vid en passage där det var sagt att här skulle vi 
stötta med motor, men absolut behålla sin plats i kön för att sedan avsluta seglingen vid mållinjen. 
Passerade mållinjen utanför Struer och vinden hade då ökat till hård kuling med kraftigt regn. Det 
gällde att ha det stora regnstället på. 
Vid ett tillfälle passerade galeasen ”Westvind” förbi på nära avstånd. Hon är byggd i Kungsviken 1914 
som fiskebåt och påminner om de gamla sjöbåtarna. Tillhörde Ramholmen och Grundsund under 
flera år.  
 
Struer hamn angjordes kl. 1530.  Detta var seglingens sydligaste destination. 
Vi fick plats utanför två tremastare, toppsegelskonaren ”Zar” och skonerten ”Fylla”.  Utanför oss lade 
sig den tremastade barkantinen ”Loa”. Hon hade en annorlunda form och påminde om en fransk 
eller portugisisk bankfiskeskonare. 
Verkligen stolta skepp, fyra stora träfartyg, utanför varandra kändes verkligen unikt. 
O vilka fina och välskötta fartyg. Det kändes som en ära att få ta del av denna sjökultur. 
Klassegrare blev ännu en gång ”Bonavista”. Hon byggdes 1914 (utan motor) för klippfiskfarten på 
New Foundland och helrestaurerades i Marstal 2008 och 2019. 
En regnig och blåsig kväll.  
”Kl. 18,30 Teltet åbnes. Opsat ud for havnekontoret. 
Kl. 19.00 Uddeling af Etapepræmier v / Borgmester Niels Viggo Lynghøj. 
Kl. 19.30 Servering af Biksemad, Husk de udleverede armbånd. 
Struer By & Kommune, Nordvestjysk Fjordkultur, samt ”Marilyn Anne”:s Venner står for dette.” 
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Torsdag 16 STRUER 
Etapp 3: Struer-Nyköping Mors distans 21nm 
NO- vind vilket innebar kryss en utmaning i sig 

 
Struer.  
”Skippermøde i Nordvest Jysk Fjordkulturs hus på kajen”. 
Fartygsbesättningarna bjöds på färska frallor från ”Brugsen”.  Känslan av att vara välkommen 
förstärktes. 
 
Lokalen andades träbåtkultur till max. Här fanns ett flertal mindre träbåtar under reparation inne i 
lokalen. I den angränsade verkstaden fanns alla upptänkliga maskiner för träbearbetning. 
Under mötet fick vi information om dagens äventyr och efteråt delades det ut priser för bästa 
placering i de varje klass. 
 
Lämnade Struer kl. 09.   
Fartygen seglade ut förbi färjan vid Venö sund och startlinjen formades utanför Venö hamn. 
Vi hade koll på ” Lilla Dan” och låg väl framme vid starten. Vid 1: a bogen märktes direkt att LD 
kunde hålla något högre i vind än oss. LD har proffsbesättning och man kan med fog förmoda att 
besättningen känner fartygets egenskaper ganska väl. 
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Jämn start efter Venö sund. 
 
Kl. 1230 lossnade skotet till jagaren. En schackel vid skothornet hade lossnat.  Man räknade med att 
med det satta bramseglet kunna hålla en höjd av 35 – 45 grader från vinden.   
Etappen blev kryss och ”Kvartsita” hävdade sig till en början väl i konkurrensen. ”Lilla Dan” gick 
bättre och det var bara att gratulera henne. 
Vid ett tillfälle sågs kuttern ”Eureka” (Oxevik) under god gång.  Hon skall vara byggd 1885 och bör ha 
varit äldsta deltagande fartyg och kom totalt på 2: a plats i sin klass (13 deltagare).  
Vid mållinjen kom vi på fjärde plats i vår grupp på denna etapp. 
 

Förtöjde Nyköping 1630 efter en kylig dag på havet.  Lade till utsidan 3-m toppsegelskonaren 
”Zar”. 
Kl. 1930 - middag med tal och prisutdelning i ett stort tält på kajen. 
 
 
”Velkomst ved Borgmester Hans Ejner Bertelsen og 
             Turistchef Bente Kristensen i Festteltet. 
             Middag i Festteltet: Menu: Gammeldags oksesteg m. kartofler, sovs og div. 
             Under spisning vil Borgmesteren uddele etapepræmier. 
             Efter spisning vil det populære band ”Tuesday” spille op til dans.” 
Regn och blåst hela kvällen. 
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Fredag 17 NYKÖPING 
Etapp 4: Nyköping-Fur 15nm 

 
NO-vind 12–15 m /s 
Lämnade Nyköbing 0915 men beslut togs att efter att ha sett på startfältet återvända till Nyköbing. 
Skeppsråd hölls 11–12 varvid beslut togs att på grund av olika familjeskäl bryta seglingen och gå till 
nästa etappmål Fur.  Sedan hemfärd. 
Från Nyköbing kl 15, motorgång till Fur som angjordes kl 1630.  Lade till utsidan galeasen ”Hjalm”. 
Senare lade ”Astrid Finne” till på utsidan. 
Middag ombord. Torskgryta med färsk potatis.  

 

Lördag 18 FUR 
Etapp 5: Fur-Skive 19 nm inställd för Kvartsita 

 
Hamnen Fur. De stora skutorna fick ligga vid en ganska oskyddad kaj uppe till vänster. 
 
Vi startade hemfärden klockan 06:30 efter att ha inväntat dagsljuset 
 
Aalborg passerades 1330 och 1600 lade vi till i Hals för att strax fortsätta ut ur Limfjorden. 
 
Alla passager förbi broar hade fungerat utan väntetider och vid Hals beslogs bramseglet av 
toppgastarna.  
Det gemensamma beslutet var att segla vidare med nattsegling hela vägen hem. 
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Under den kommande nattseglingen fick vi pröva på ett vaktsystem med två vakter.  Det blev ganska 
kyliga vakter.  Vädret var nu det motsatta mot de första dagarna av seglingen.   
 
 
Vi hade satt gaffelstor, gaffelfock, inre- och yttre klyvare och satte kurs förbi Nordre Rönner (Läsö). I 
väster syntes ljusen från Skagen.  För att kunna hålla höjden mot Hättan fyr måste emellanåt motorn 
hjälpa till. 
 Under natten såg vi föröver en tankbåt som inte verkade väja för vår segelskuta. Däcksbelysningen 
tändes (för att belysa seglen) och efter VHF anrop svarade tankbåten på bruten engelska och lite 
motvilligt satte hon kursakter om oss.  I sådana situationer är AIS- systemet ovärderligt.   
En nymodighet i skutan var en vindindikator som kan ställas in så att skutan under segling kan hålla 
bästa kurs i förhållande till vindriktningen.  

 
Natsegling no Skagen 

 

Söndag 19  
Kl. 0930 passerades Hättan fyr och vi förtöjde i Fiskebäckskil kl. 1030. 
Alla segel beslogs och besättningsutrymmen städades innan hemfärd. 
Vi hade nu genomfört en oförglömlig segling tillsammans med ett 70-tal skutor på danskt vatten, en 
kappsegling, ett stort stycke danskt hygge. 
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Vi kände oss verkligen välkomna att få delta i Nordens största träbåtsseglats. 
Kvartsita har visat sig vara väl rustad för nya seglatser, spännande äventyr och hoppas att vi kan 
inspirera ungdomar som kan föra vår kulturskatt vidare på nya äventyr. 
 
Ett stort tack till arrangörerna av Limfjorden runt. 
 
                                           ===================== 
                         / Wiggo Lander /        /   Kjell Jakobsson     / 
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Vad har vi lärt oss på denna segling. 
• Att Kvartsita är fantastiskt fint fartyg och hävdar sig bra i konkurrensen 

• Att Kvartsita segelegenskaper som toppsegelskonare har optimerat seglingen markant 

• Att haveriet på märsråt stärkte besättningen, speciellt med tanke på komplexiteten och att 
hanteringen skedde på ett proffsigt sätt. 

• Att säkerhet speciellt uppe i riggen mycket viktigt  

• Att riskbedömningar är ett måste och skall vara levande5 

• Att 16 mans besättning i kappsegling är något för lite 

• Att sträva efter jämlikhet målet 50% kvinnor. 

• Att attrahera ungdomar i högre grad 

• Att seglingar som Limfjorden runt 10 dagar gav oss nya erfarenheter 
o Vi har mer att lära 
o Vi fann inspiration för att gå vidare 
o Vi vann inte denna gång men hänger absolut bra med 
o Vi fick tillfälle att byta erfarenheter 

• Att danskarna värdesätter träbåtskulturen högt och har många välskötta skutor i drift 

• Att det ”Danska Gemytet” finns o existerar vi kände oss varmt välkomna 
 
 
 
Vid pennan 
Wiggo/Kjell 
 
 

 
5 Enligt arbetsmiljölagen skall riskbedömningar göras o utvärderas årligen. Detta gör vi på Kvartsita som en del 
av vår SMS (Safety Managemet System) och kontrolleras av Transportstyrelsen. 


