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 Av Kjell Jakobsson, Skaftö november 2022. 
 Foto Kjell Jakobsson om inget annat anges. 

 

 

SKUTSEGLING PÅ LIMFJORDEN  
 

Varje år sedan 1988 har seglatsen Limfjorden Rundt anordnats. Seglingen skall vara 
Nordens största träskeppsseglats. Den är i första hand avsedd för träfartyg men 
några fartyg byggda av stål eller plast brukar också deltaga. Första året var det bara 
sex deltagare. År 2022 var 72 fartyg anmälda till seglingen och 68 kom till start. 
Seglingen var uppdelad i sju olika klasser: 

1. Fartyg med tre master (4 st).  

2. Fartyg över 45 Brt (6 st, mest 2-mastskonerter, bl. a. Kvartsita).  

3. Fartyg mellan 25 och 45 Brt (15 st, mest galeaser).  

4. Fartyg mellan 15 och 25 Brt. (11 st, jakter och mindre fiskekuttrar).  

5. Fartyg under 15 Brt. (16 st, jakter och mindre fiskekuttrar).  

6. Specialklass – gaffelrigg (13 st, mest av Colin Archer - och sköytetyp).  

7. Specialklass – Bermudarigg (7 st, olika typer av ketcher etc.).  

Sex följebåtar deltog också.  

 

 
Karta över Limfjorden med de olika startplatserna markerade.  
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Deltagare från Sverige 
De flesta deltagarna kom naturligtvis från värdlandet Danmark som visade upp 
många ”äkta” före detta lastskutor. Störst var bramsegelskonerten Maja av Hvide 
Sande, byggd 1916 i Holland för fiske, en s.k. loggert med järnskrov som är förlängt.  

Norge deltog med fem fartyg, mest av Colin Archer-typ. Störst var dock engelska 
kuttern Boy Leslie från Arendal. Sverige deltog med 10 fartyg. Störst var vår egen 
skuta Kvartsita. Dessutom deltog engelska kuttern Eureka från Oxevik. Hon bör ha 
varit seglingens äldsta deltagande fartyg, byggd redan 1880. Liksom Boy Leslie styrs 
hon fortfarande med rorkult. Från Sverige deltog också Westvind (Göteborg), 
Mathilda af Mollösund (Göteborg), Nina (Helsingborg, skrov av plast), Viking 
(Donsö), Monsun (Göteborg), Nordland (Göteborg), Laura (Asperö) samt Arwen 
(Varberg).  

Vi saknade de stora danska 3-m skutorna Zar, Den Store Bjørn och Fylla vilka var 
med förra året.  

Utom tävlan följde den danska 3-mast skonaren Fulton med som åskådare. Hon 
byggdes 1915 i Marstal för klippfiskfarten mellan Newfoundland, Spanien och 
Portugal. Många skutor från bl. a. Marstal deltog i Newfoundlandfarten som pågick 
till in på 1930-talet. Skutorna var billiga i drift och hade bara 5-6 besättningsmän och 
kunde därför konkurrera med ångfartygen. Fulton fick en Skandiamotor på 38 hkr 
1925. Hemort Barsebäck och Skärhamn 1923-1960. 

 

 
Fulton under god gång mot Nykøbing 15 september. 
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T/S Kvartsita, Skaftö 
Kvartsitas historia har närmare beskrivits i Länspumpen nr 3/2020 och finns också 
på kvartsita.se. 2021 deltog hon för första gången i seglingen Limfjorden Rundt. Den 
seglingen gav mersmak varför hon deltog även i år (2022). Förra året fick fartyget 
riggen kompletterad med bram- och märssegel (råsegel på främre masten - 
fockmasten). Hon kom därvid att få ett äldre utseende och en riggning som var 
ganska vanlig innan motorer började installeras i segelfartyg, hon kallas nu 
toppsegelskonert. 

 

 

Vid provsegling innan starten i Limfjorden Rundt 2021 bröts märsrån varför detta 
segel ej kunde användas. Inför årets segling hade ny rå monterats. Redan 1990 hade 
Kvartsita försetts med bredfock. Råsegel gör sig naturligtvis bäst vid akterliga 
vindar. Vid kryss kan man normalt hålla 45-60 grader från vinden.  

I årets segling hade Kvartsita totalt 21 besättningsmän. I kajutan akter bodde sex 
personer. Övriga bodde i den rymliga salongen. På däck fanns en toalett. I salongen 
två toaletter samt tvätt- och torkrum. En luftvärmepump samt en luftavfuktare 
medförde god atmosfär i salongen.  

Fartyget har en rejäl byssa på däck och har kapacitet att under en längre tid betjäna 
ett 30-tal personer ombord. Vi hade bara en kock ombord men i gengäld är han en 
professionell stjärnkock. Frukost brukade serveras kl 08, lunch vid 13-tiden och 
middag vid 18-tiden. De flesta dagarna serverades också 11-kaffe med färska 
wienerbröd. Middagarna under kappseglingsdagarna var dock förbeställda och 
serverades på kvällen i resp. etappseglings partytält. Vid fin väderlek serverades och 
åts maten på däck.  

Kvartsita för fulla segel med nytt bram- och märssegel. Gullmarsfjorden 5 juni 2021.  
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Seglingen 
Själva kappseglingen var uppdelad i fem etapper varierande mellan 19 och 30 sjömil. 
Seglingen till startplatsen i Løgstør började i Fiskebäckskil 9 september. Det blev en  

 

Frukost på däck, Vesterø (Læsø) 10 september. 

 

På väg mot Læsø i ruskväder, 9 september. Wiggo och Christoffer vid rodret.  
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direktsegling till Vesterø på Læsø dit vi anlände vid midnatt. Vinden hade varit frisk 
NO med lätt sjöhävning. Några i besättningen hade känning av sjösjuka vilket är 
normalt i början innan man fått sjöben. 

Nästa morgon började med frukost på däck i det fina vädret. Ett par besättningsmän 
spelade dragspel och gitarr vilket drog till sig ett tiotal åskådare på kajen. Det blev 
uppdelning i SB och BB vakt vilka omväxlande skulle sköta renhållningen ombord. 
Sedan blev det även uppdelning i seglingsvakter. En vakt skötte storsegel (med 
toppsegel), en vakt skötte gaffelfock (med toppsegel) och en vakt skötte försegel. 
Märs- och bramsegel hanterades med många olika tampar som förgastarna måste 
hålla reda på. De två råseglen kunde beslås från däck varför toppgastarna slapp 
klättra ut på rårna. Vid stagvändning, och när de två toppseglen skulle beslås, måste 
dock toppgastar klättra upp till salningen vid översta delen av undermasten.  

 

 

 

Mot startplatsen 
Vi lämnade Læsø i fint väder. På väg mot Hals vid Limfjordens östra infart övade vi 
segelsättning och stagvändning genom vind. Om ett segelfartyg vägrar vända genom 
vind nära land kan en farlig situation uppstå. Att göra en s.k. kovändning undan 
vind kräver utrymme vilket väl alla fritidsseglare i mindre båtar känner till. Givetvis 
kan motorn få hjälpa till i ett nödläge.  

På kvällen anlände vi till Hals där flera andra deltagare i seglingen hade stannat till. 
Två musiker från kuttern Eureka tillsammans med några musiker från egna båten 
(bl. a. Janne Magnarsson från Öbarna) åstadkom mycket trevlig underhållning på 
vårt däck.  

Musik på däck 10 september. Janne (dragspel) och Börje (gitarr).  
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Nästa dag bjöd på sol och svag vind. Det blev motorgång till den stora staden 
Aalborg dit vi anlände på eftermiddagen. Det var loppis invid kajkanten och mycket 
folk i rörelse.  

 

Fin kväll i Hals 10 september. God stämning på fördäck. 

Aalborg 11 september. Mathilda af Mollösund skall lägga till akter om Kvartsita. 
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Morgonen därpå lämnade vi Aalborg kl 08 för att gå till Løgstør, startplats för 
kappseglingens första etapp. Vi behövde avvakta tre broöppningar innan vi kom 
fram. I hamnen hade alla deltagare samlats och vi lade till utsidan Maja vid 15-tiden.  

 

Kappseglingens första etapp, Løgstør - Thisted 
Vid ett skepparmöte kl 08 beslöts att avvakta med första etappens kappsegling 
eftersom det väntades kraftig blåst, 15-20 m/s. 

 

 

Det blev först motorgång genom en smal muddrad ränna. Efter rännan sattes fem 
segel och vi provseglade i kraftig motvind och regnbyar. Skutan vägrade stagvända 
varför motorn fick hjälpa till. Just stagvändning med en större skuta kan ofta vara 
problematisk. Att stagvända i lagom vind och slätt vatten brukar i regel gå bra. 
Däremot blir det svårare om kraftig vind och motsjö bromsar upp skutan i 
vändningen. Då ställs rorsman och ”segelchefen” på prov. Att bl. a. bräcka med 
försegel är väl något som alla julleseglare tidigt fått lära sig och denna teknik 
praktiserades regelmässigt på Kvartsita. Sedan finns det även andra knep såsom att 
bräcka med storseglet. Då är avsikten att få akterskeppet att pressas åt lovart på nya 
bogen. En del gamla skutseglare har sagt att skutornas seglingsegenskaper minskade 
när motor sattes in. Urtaget för propellern samt propellern i sig medförde negativ 
effekt på seglingen. En annan fråga är hur mycket rårna med sina segel bromsar i 
vändningen. 

På väg mot Thisted i hårt väder 13 september. Bonavista med gaffelfock och Loa. 
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Stränderna runt Limfjorden är oftast mycket grunda långt ut. Därför måste man vara 
uppmärksam och stagvända i tid. Vid förra årets segling var det åtminstone tre 
fartyg som hade grundkänning. Troligen kan grundbankar också flytta sig vid 
oväder. 

Under segeletappen iakttogs långt i lä den lilla Arwen på sju ton från Varberg som 
med två minimala segel kämpade sig fram när många andra inte hade segel uppe. 
Hon hade två ostagade master som förde loggertsegel. Båten är en nybyggd kopia av 
en sardinfiskebåt från Bretagne. Arwen visade sig vara en bra seglare och blev senare 
totalvinnare i sin klass med 17 deltagare. Ägarna av Arwen hade innan nybygget 
närmare studerat fartygstypen. De hade hört berättas att fransmännen brukade ha 
två reservmaster med ombord. Tydligen var de ostagade masterna känsliga för 
mastbrott. 

 

  

F.d. livräddningskryssaren Christiania, Oslo, kämpar sig fram mot Thisted. 

 

Arwen på väg in till 
Skive 17 september. 
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Efter ännu en smal passage vid Arup lade vi till i Thisteds skyddade hamn. Vid  
14-tiden serverades lunch i salongen. Vid bra väderlek serveras annars lunchen uppe 
på däck. På kvällen var det välkomsttal och middag i ett stort partytält på kajen. Man 
beräknade över 700 båtgäster + alla funktionärer.  

Längst in i hamnen låg ett svart fartyg med det pampiga namnet Skonnerten Jylland 
med hemort Thisted. Närmare granskning visade att fartyget var byggt i Karlstad 
1951 som 3-mast skonaren Finn av Malmö, senare hemort bl. a. Bleket (Tjörn). Enligt 
en informationsskylt skulle fartyget vara det sista (eller ett av de sista?) fartyget av 
typ lastdragande motorseglare som byggts i Sverige. Man kan fråga sig varför ett 
lastfartyg så sent försågs med en stor segelrigg. En orsak kan vara att ett segelfartyg/ 
motorseglare inte behövde ha någon maskinist. Förutsättningen var att segelytan 
översteg motorstyrkan i hkr. Fartyget kom sedan att få flera olika ägare. Hon köptes 
1982 av Elidastiftelsen i Sverige, byggdes om till 3-mast skonare på Kållandsö och 
fick namnet Elida (III). Såld via Norge till Danmark 2003 och seglar nu för 
institutionen Andromeda. 

 

Andra etappen, Thisted - Struer 
Denna etapp bjöd på fin kappsegling i västlig vind 10-12 m/s. Sådan vind är 
passande för de större deltagarna. Vi hade till att börja med en ganska jämn kamp 
med Lilla Dan (hemort Köpenhamn) som har samma storlek och samma riggning 
som Kvartsita. När så Lilla Dan satte sin bredfock drog hon i väg före oss. Lilla Dan 
är dock byggd som skolfartyg så sent som 1951. Hon har en något skarpare kölprofil 
än Kvartsita och sannolikt byggd för att segla bra. Hon har en motor på bara 90 hkr 
och därmed en mindre propeller än Kvartsita. Propellern är 2-bladig och kan nog 
ställas lodrätt för minsta motstånd.  

 Kappsegling mot Struer 14 september. Maja, Loa och dansk skonert. 
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Kvartsita kom på fjärde plats (av 6) på denna etapp som var den längsta – 35 M. 

Struer är hemmahamn för den härliga 3-mast skonerten Marilyn Anne. Hon byggdes 
i Marstal 1919. Det året fanns 140 stora skonerter bara i Marstal. De seglade bl. a. på 
Newfoundlandfarten. Marilyn Anne fick en motor på 52 hkr så sent som 1932. Hon 
tillhörde Skärhamn 1938-1958 under namnet Vestvåg. Stor restaurering till skolfartyg 
åren 1979-1985. 

  

Etappen Struer – Nykøbing, storm och orkanbyar 
Struer var seglingens sydligaste punkt. Torsdag 15 sept. började tredje etappen 
Struer-Nykøbing, en sträcka av 21 M. På morgonen rådde kraftig blåst och 
prognosen sade väst 18 m/s. På morgonens skepparmöte sades att startplats skulle 
bestämmas senare. Ett par av de större fartygen som låg med vinden mot kaj hade 
svårt att komma ut. Det blev motorgång mot startlinjen men p.g.a. ökande vind 
bestämdes snart att det inte skulle bli någon kappsegling på denna etapp. Vinden 
ökade, havet rök och vår vindmätare visade emellanåt 25 m/s och mer. Topp-
noteringen var 34,8 m/s. 

 
 

 

Trots vädret var det flera deltagare som hade enstaka segel uppe. 3-mast skutan 
Fulton förde exempelvis mesan och litet försegel. Kuttern Boy Leslie seglade om oss 
med bara ett försegel satt.  

I Nykøbing på den stora ön Mors fick vi en fin kajplats i den skyddade innerhamnen. 
Galeasen Grønne Erna från Svendborg lade till på utsidan. Detta fartyg bröt en bom 
på en av etapperna.  

På kvällen var det som vanligt välkomsttal och middag i festtältet på kajen. 

Hård seglats mot Nykøbing 15 september. Skeppare Wiggo med hustru Majvor.  
Joakim står till rors. 
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Etappen Nykøbing - Fur 
Fjärde etappens segling mellan Nykøbing och Fur på ön med samma namn bjöd på 
fint väder. Vi satte alla segel utom bredfocken. Det blev många krysslag. Besätt-
ningen hade efter hand blivit alltmer samtränad och stagvändningarna gick bra om 
än något trögt.  

På kvällen efter middagen samlades flera spelmän i vår rymliga salong. En spelman 
från den lilla kuttern Caroline från Hobro hanterade skickligt både dragspel, såg, 
skedar och tumstock. Caroline byggdes 2019 men skall vara en kopia av en lustkutter 
byggd redan 1866. Vår egen musiker Janne Magnarsson deltog givetvis. Han spelade 
både dragspel, gitarr och munspel. Mycket folk från andra fartyg strömmade till och 
det rådde mycket god stämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boy Leslie under god gång mot Nykøbing 15 september. Akter om syns galeasen Anna, 
Aarhus. Hon byggdes som ålkvass 1904 och fick redan då en motor på 11 hkr. 

 

Nykøbing hamn  
15 september.  
Boy Leslie och 
Westvind. 
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Sista etappen, Fur – Skive 
Det var fint väder med NV vind och solen tittade fram ibland. Vi fick en bra start  
och kunde efter hand sätta alla segel. För första gången sattes även bredfocken som 
riggades på skutan redan 1990. Vi hade en jämn segling med Lilla Dan som för att 
komma förbi oss satte ett extra segel under storbommen. Lilla Dan förlorade nog lite 
tid då hon vid ett tillfälle gjorde ett till synes omotiverat långt slag. Dessutom fick 
hon väja för en musselodling som kanske inte var markerad i sjökortsplottern.  

 

 

Vid ett tillfälle hade vi danska nordsjökuttern Betty strax akterut. Längst ut på 
hennes klyvarbom hängde den stora silverglänsande diskokulan. Den kommer 
ursprungligen från något diskotek och det är nu en sport under seglingen att erövra 
kulan som hängs upp så svåråtkomlig som möjligt. Den sågs senare hängande i 
klyvarbommen på Boy Leslie, så den befinner sig kanske i Norge nu. Vid förra årets 
segling var det en av de svenska deltagarna som erövrade kulan.  

Bonavista var snabbast i vår klass men vi kom tvåa ca 5 min före Lilla Dan. Bonavista 
byggdes i Marstal 1914 och deltog bl. a. i Newfoundlandfarten. Hon fick motor 1926. 
Fartyget restaurerades i Marstal 2008 och 2019. Man lade nog då tonvikt på bra 
seglingsegenskaper och akterskeppet är påfallande uppsvängt vilket måste ge bra 
släpp i vattnet. 

Det sades först att Kvartsita segrat på handikapp i sin klass om man räknade alla 
etapperna. Sedan sades att man av någon orsak ändrat reglerna och det blev en 
fjärdeplats. 

Kappsegling mot Skive 17 september. Lilla Dan strax akterut. Till vänster syns Maja. 
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I största klassen (3 master) segrade Maja med barkantinen Loa på andra plats. Loa är 
Danmarks enda barkantin, ett fartyg som bara har råsegel på fockmasten. Byggd 
1922, nu hemort Aalborg. Dessa fartyg är inte bra på kryssen men går bra på öppna 
vindar såsom det mestadels var på åtminstone sista etappen.  

En segling som Limfjorden Rundt ger många tillfällen att studera olika fartygstyper 
och deras seglingsegenskaper under olika förhållanden. 

Vid 15-tiden lade vi till kaj i Skive. Det var strålande sommarväder och fullt med folk 
som intresserat såg på alla segelfartyg som efter hand lade till i hamnen. 

På kvällen var det avskedsfest i ett stort partytält i hamnen. Borgmästaren höll tal 
och det förrättades prisutdelning. Sedan bjöds det på en härlig middag – oxfilé och 
svinfilé med kokt potatis.  

 

 

Kappsegling mot Skive 17 september. I förgrunden Lilla Dan, Fulton och Marilyn Anne. 

 

Kvartsita vid kaj i Skive 17 september. Mycket folk på kajen i det fina vädret. 
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Hemsegling 
Själva kappseglingsmomentet av Limfjordenseglingen var nu avslutat och tidigt på 
morgonen 18 september började vi hemseglingen mot Sverige. Det började med 
motorgång ca 27 sjömil norrut till Løgstør som ju för fem dagar sedan var seglingens 
första startpunkt. Sedan blev det fortsatt motorgång ca 23 sjömil österut till Aalborg. 
Det var nu passande vind och vi satte i stort sett alla segel som gav en fart av 6-7 
knop. Vi blev omkörda av ett stort kryssningsfartyg, norska Viking Jupiter, som 
gärna ville ha fri passage mitt i farleden. 

På kvällen passerade vi Hals och hade hoppats kunna sträcka norr om Læsø och 
sedan rak kurs mot Måseskär. Vinden var dock inte på vår sida. Vi måste gå söder 
om Læsø och kursen sattes mot Vinga. En mycket ful svart front tornade upp sig 
förut. Det kunde väntas oväder och att under mörker hantera segel var inte bra. Vid 
21-tiden togs alla segel ner och vi fortsatte för motor mot Vinga. Ovädersfronten 
passerade söder om oss och en nordlig vind på 8-10 m/s gav bara måttlig rullning.  

Kl 04 lade vi till i Öckerö hamn. Området kring Ö-varvet är livligt trafikerat av olika 
fartyg. Barkskeppet Gunilla har sin hemmahamn här. Hon är skolskepp för Den 
seglande gymnasieskolan och Sveriges näst största seglande fartyg. Störst är ju 
ostindefararen Götheborg II. Ett av marinens övningsfartyg (Gladan) har fast kajplats 
här.  

Ett stort fiskefartyg Stella Nova med hemort Skagen tog vår kajplats när vi senare 
lämnade hamnen. Vår skeppare hade i början av 1970-talet varit besättningsman på 
en snörpvadsbåt med namnet Stella Nova och hemmahamn Öckerö. Han nämnde att 
fartyget var det första fiskefartyget i Sverige som hade sidopropeller även akterut. 

 

 

 

Öckerö hamn 19 september. Fiskebåten Stella Nova. Längre in i hamnen syns f.d. 
livräddningskryssaren Astrid Finne. Hon tjänstgjorde en period på Gotland under 
namnet Östergarn. 
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Till Fiskebäckskil 
Vid 09-tiden 19 september lämnade vi Öckerö. Det var soligt men ganska kylig 
nordanvind. Det var mycket god sikt och vi njöt av en härlig färd utsidan Marstrand, 
genom Kyrkesundsrännan, förbi Mollösund och sedan genom Gullholme halsar. 
Under färden städades fartyget både över och under däck och vid 15-tiden lade vi till 
vid egna bryggan i Fiskebäckskil. 

Vår skeppare tackade för väl genomförd segling och de flesta hade nog en önskan att 
få deltaga även i nästa års Limfjorden Rundt. 

 

 

 

 
Ett stort tack till alla som genom arbete 
och bidrag gjort denna segling möjlig. 

 

 

 

Åter i Fiskebäckskil 19 september. Besättningen samlad på fördäck. 
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 Kvartsita seglar vid Stångholmen. Foto: Patrik Eld. 

 


