
  T/S Kvartsita 
Ett levande skolsegelfartyg på Skaftö i Lysekil

Ett levande skolsegelfartyg där du 
känner historiens vingslag när 
havet och vindens krafter härskar 
och du vet att nu är det vi ombord 
som gemensamt skall tygla dessa 
krafter. 

T/S Kvartsitas hemsida nås på 
adressen: www.kvartsita.se. Vi 
f i n n s ä v e n p å F a c e b o o k , 
Instagram och Twitter. 

Medlemsavgift i För Fulla segel 
(T/S Kvartsita är 250 kr/år. 200 kr 
för ungdomar och pensionärer, 
400 kr för hel familj. 
Bankgiro: 895-7268 
Swish: 1233481017

http://www.kvartsita.se
http://www.kvartsita.se


 

Föreningen För Fulla Segel         
Föreningen För fulla Segel driver skol-
verksamhet med skolsegelfartyget T/S 
Kvartsita enligt de syften och mål som 
framgår avföreningens stadgar. I 
sammanfattning innebär detta att 
utbilda dagens ungdom i hur man seg-
lar och underhåller ett äldre kultur-
historiskt fartyg i syfte att föra denna 
kunskap vidare från generation till 
generation. 
Verksamheten har sitt säte i Fiske-
bäckskil på Skaftö och sker i sin helhet 
på ideell bas. Föreningen har idag 
omkring 150 medlemmar. Hälften av 
medlemmarna är under 25 år 

Fartygets Historia 
Fartyget byggdes år 1945 vid Holms 
Varv i Råå som motorseglande frakt-
skuta. Hon blev Råå-varvets sist 
skutbygge och den i Sverige sist 
byggda ännu bevarande skuta. Bestäl-
lare var Höganäsbolaget som använde 
henneför frakt av glaserat lergods till 
Göteborgsområdet och vidare upp i 
Vänerhamnar. Som returlast från 
Dalsland fraktades mineralet Kvartsit 
som ingick som en komponent i 
Höganäsbolagets produkter och som 
framgår gav skutan dess namn 
”Kvartsita”. Fartyget såldes sedan 
vidare till Norge och gick som frakt-
skuta i under namnet ”Bono”intill dess 
hon år 1985 återbördades till Sverige 
av ”Föreningen För Fulla Segel” och 
då återfick namnet ”Kvartsita”. 

Skolfartyg 
För att, på bästa sätt, tjäna som skol-
fartyg försågs Kvartsita med skonar-
rigg, nya däckshus och ny inredning 
med 32 kojplatser. 
Fartygsombyggnaden skedde i allt väs-
entligt genom ideella krafter och åter-
invigning nu som T/S Kvartsita, där    

T/S står för ”Training Ship”, skedde 
midsommarhelgen år 1987. 
T/S Kvartsita har sedan under åren 
huvudsakligen använts för läger och 
seglarskolor för ungdom främst utefter 
vår vackra Bohuskust, men hon har 
även deltagit i samseglingar för ung-
domar i våra nordiska vatten till-
sammans med andra segelskutor från 
Norden. En viktig del i vår verksamhet 
är också segling med elever/gäster med 
funktionshinder. I mån av tid utnyttjas 
T/S Kvartsita dessutom för familje- 
och vuxenseglingar av olika slag. 
Genom åren har hittills över 30000 
gäster av skilda kategorier seglat 
ombord på T/S Kvartsita på längre 
eller kortare turer. 

Kvartsita som hon såg ut när hon 
lämnade Råå varv. En tvåmastad 
galeas



 

Arbetsdagar 
Under vinterhalvåret organiserar 
föreningen arbetsdagar för över-
syn och underhållsarbeten på T/S 
Kvartsita. Dessa arbetsdagar kom-
bineras ofta med utbildning i ex-
empelvis navigation, sjösäkerhet, 
riggarbeten etcetra. Allt i syftet att 
föra kunskaperna, om hur man 
underhåller och hanterar en gam-
mal segelskuta vidare över gen-
erationsgränserna. 

Toppgasten tar en paus i 
avvaktan på order om 
segelsättning



Traditionsfartyg och K-märkt 
Statens Maritima Museer beslutade 
år 2002 att traditionsklassa T/S 
Kvartsita. Kriterierna för att bli 
traditionsklassad är: 
Fartyget ska ha ett kultur-
historiskt värde och upp-
muntra traditionella fär-
digheter och traditionellt sjö-
manskap. Vidare ska kon-
ceptet 
utgöra ett levande kultur-
historiskt minne där 
traditionellt sjömanskap och 
traditionell teknik ligger till 
grund för fartygets fram-
förande. 
T/S Kvartsita är också K-
märkt sedan 2002. 
Kraven för det är : 
Fartyg som kan K-märkas 
skall vara äldre än 50 år eller 
av sådan ålder eller karaktär 
att man kan anlägga ett kul-
turhistoriskt perspektiv på 
fartyget. 
Fartyget skall vara byggt i Sverige 
eller under varaktig tid gått i yrkes-
mässig 
trafik under svensk flagg eller 

anses vara av mycket stor vikt för 
främ-jandet av kunskapen om 
sjöhisto-rien i svenska farvatten.

Förening För Fulla Segel 
Kyrkekajen 10 
451 78 Fiskebäckskil 

Tel 0523-23188 

info@kvartsita.se 
www.kvartsita.se 

Bankgiro: 895-7268 
Swish: 1233481017
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