Leaderprojekt ”Borge Swyn”, Vikingaskepp 2012-14
Januari och februari 2013
Året 2013 inleddes med att fortsätta iordningställa den upphyrda lokalen för vävningen av ullseglet.
Lokalen kan samtidigt fungera såsom övernattningslokal för våra olika lärare som kommer resande
till Åland.
Samtidigt färdigställdes vävstolarna.
Sponsorering:
Erik Lindholm, Borgboda.
Clas Helling, Sonröda.
Erik Lindholm, Borgboda.

-sängar
-madrasser till sängarna
-13 årämnen, 2 mastämnen, 3 bordstockar

April 2013
Förberedelser inför fortsättningen av bordläggning. Vi måste söka mer stock då fjolårets inte var
tillräckligt kvistfri. Arvid Mörn sökte fram ett litet parti på AB Skogen som köpte för säkerhets skull.
Insamling av stock och krokämnen från olika lokala ”sponsorer”:
Anders Lundberg, Domarböle.12 krokämnen
Mikael Söderholm, Strömma. 1 tall med flere olika krokar
Niklas Mörn, Tengsöda. Stock och massaved för båthus och bordbräder.
Erik Lindholm, Borgboda. 4 Stock till bord + krokämnen.
Verkstaden på MP. Kedolja.

12-15 april gjorde vi första arbetspasset på båtbygget. Kallt och ruggigt väder men ändå löpte arbetet
enligt plan.

Andra helgen i maj jobbade vi med andra bordgången.

Arvid i Långbersöda sågade båtbräder som vi travade upp på släpvagnar. I juni och juli jobbade vi lite
på och runt båthuset med sådan som inte blev färdigställt senaste år samt uppstädning av
byggplatsområdet inför vikingamarknaden. Under vintern hade båthuset sjunkit på ena sidan varför
vi lyfte huset och placerade sten under de bärande stolparna.

Travning av virke på två släpvagnar i Långbergsöda.

Lyftning av båthusvägg.

Vikingamarknaden 2013

Dagarna före marknaden jobbade vi på skeppet. Under Vikingamarknaden sedan var det full fart på
byggplatsen. Ullsgelvävning, repslageri, tredje bodgången färdignitad och bottenstockar höggs in. Då
fick vi inte så mycket arbete gjort för många besökare kom förbi och var mycket intresserade av

gammalt hantverk. Vi fick kontakt med folk från många hörn av världen och en del goda kontakter.
Även några nya deltagare i projektet fick vi tack vare att vi aktivt visade upp vad vi gör under
projektet.
Sponsorering:
Jan Eriksson, Mariehamn. Två handgjorda repfendrar.

I augusti sattes bottenstockarna på plats.

I september jobbades på fjärde och femte bordgång.

Vi jobbade på skeppet den helgen i september då det hölls Skördefest på Åland. Vikingabyn var en
deltagare i evenemanget och en jämn ström av folk kom förbi och tittade även på oss som höll på
med fjärde och femte bordgång. Så mycket folk som under sommarens Vikingamarknad var det inte
men litegrann blev vi i positiv bemärkelse”bortpratade” under lördagen.

I oktober bordfylldes båten! Sjätte bordgången är nu på plats och ett glatt gäng sitter en stund. Detta var målet för 2013.

Efter att skeppet bordfyllts i oktober satte vi några spant på plats för att stabilisera skrovet. Nu
kunde vintern få komma. Dock planerade vi in ännu en arbetshelg för att få alla spant dymlade. I
november lyckades vi med detta och därmed avslutades säsongen på bästa tänkbara sätt. Skrovet är
nu spantat och därmed stabilt. Även de stamkrafterna samt t.o.m. en del durkar kom på plats. Vi
ligger nu före tidtabell!

Spanterna dymlas

I det fall många finns på plats samtidigt kan inte alla jobba på själva skeppet. Då har andra mindre
uppgifter utförts. Att hugga på spant- och årämnen är en sådan uppgift som utförts obemärkt under
året. Sådant arbete kommer att utföras till en del även under.
Lite mer än 1200 timmar har under 2013 gjorts på skeppet plus de två avlönade lärarna Hasse och
Anders.

