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Leaderprojekt ”Borge Swyn”, Vikingaskepp  2012-14 

 

Januari och februari 2014 

Året inleddes med hemuppgifter av olika slag. Söka virke i skogarna för fler håar, tillverka håar, åror 

mm. 

Även ett planeringsmöte hölls med filmvisning av liknande skeppsbyggnadsprojekt. 

Sponsorering: 

Mörn Niklas, 8 m tallstam till vägare och relingslister; 0,5 m3 

Holmström Hasse, krokar 6 st 

Holmström Benny, 11m tallstam till vägare; 0,5 m3 

Lindholm E, envirke till dymlingar 

Lindholm E, 12 st håämnen  

Mars 2014 

Första arbetshelgen för året inföll 28-31 mars. Stävspanten och de två vägarna sattes på plats. Åror, 

mast och rå bearbetades.  

  
Anders och Jarmo med årar.  Hasse spikar i akterstäven  

April 2014 

I april jobbades med relingslisterna, trallarna, håar, åror, trallar samt bettorna. Båten oljades på 

insidan 4 gånger. 10 liter rå linolja åtgick denna omgång.   

Maj 2014 

Följande långa arbetshelg inföll 1-4 maj. Kallt och emellanåt ruggigt väder lät inte hindra 

arbetsgänget. Arbetet bestod av att nita relingslisterna samt komplettera dymlingar som lämnats 

tidigare. Rodervårta, roder, mastfisk och stävbettor förfärdigades. Dymlingsskallarna formades. 
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Ullsegel 2012-2014 

Hösten 2012 påbörjades ullseglet med kunskapsinhämtning och byggande av stående vävstolar.  

Ett besök i Roskilde hos den främste experten, Anna Nörgaard på detta exklusiva hantverksområde. 

Likaså har kontakter etablerats med de främste experterna på forntida vävteknik i Finland och Norge.  

Ålandsfår har haft den ullegenskapen som fodras för segel. Dock upptäckte vi då vi hämtade in 

kunskap att den egenskapen inte längre är helt given. Förädling till det ”sämre” i vårt projekt har 

skett. Därför köptes specialullen slutligen från Norge.  

Därefter sattes ränningar upp på olika vävstolar. Detta var likaså en stor utmaning jämfört med 

modern vävteknik.  

  
Stående nybyggd vikingatida vävstol. 

  
Uppsättning av ränning. 

Sammanfattningsvis tog kunskapsinhämtningen och uppsättning av ränningar väldigt lång tid. Under 

2014 kom vävningen i gång men ullseglet kan inte slutföras inom projekttiden. Dock har vi hela tiden 

varit medvetna om svårigheterna med forntida vävteknik baserad på ull. Väldigt få vet något och 

ingen har med säkerhet haft den kunskap som fanns för tusen år sedan. Ullsegelvävningen fortsätter 

och kommer att slutföras. Detta kommer att tillföra Åland en ovärderlig kunskap i forntida 

hantverksteknik. Åland är härmed en av mycket få platser i Norden som innehar den kunskapen.  
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Juni 2014 

 

 
Rodervårtan på  plats . 

  
Vägaren rundas , snusburken passar bra!  Rel ings l i s ten sätts  på  plats . 
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Mastfisken dymlas fast på s in plats   Tjärbränning av svart 3 ” båtspik 

  
Oljning med rå  l inol ja  av skrovet både ut- och invändigt 

 

Lördagen den 3.5 avslutades med en festmåltid på Smakbyn som ett uttryckligt och konkret TACK till 

våra mentorer Hasse Eklund och Anders Gustavsson för väl uträttat värv.  Skrovet är nu klart! 

 Sista arbetsdagen kunde vi till sist sätta slitkölen på plats . Nu har arbetet framskridit så långt att vi 

kan anse själva byggandet av skeppet klart! Nu oljades skrovet ytterligare tre gånger, även på 

utsidan. Totalt har åtgått 25 l rå linolja på 7 strykningar. Sedan har ytterligare 20 liter olja strukits på 

trallar och blandats i tjära. Ca 20 l tjära har strukits oblandad under durk och på utsida. Utspädd med 

50 % linolja på insidan ovan durkar. 

Inför sjösättning gjordes de sista förberedelserna; dyvikor/növlorna upptogs, stävjärn sattes på plats 

samt provlyft och provdragning av skrovet inför sjösättningen i Kvarnboviken.  
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Stävjärn    Provdragning 
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Juni 2014 

Den 14 juni var utsedd till dagen för sjösättning av båten under pompa och ståt. Festligheterna 

inleddes med ett medryckande festtal av arkeologen Kristin Ilves om Kvarnboområdet och den 

nyligen upptäckta hallbyggnaden.  

  
 

 

 

Efter festtalet påbörjades dragningen av skeppet den ca. 700 m långa sträckan ner till Kvarnboviken.  

Dragning gick snabbt och smärtfritt tack vara en månghövdad åskådarskara (total omkring 200 

personer) som ivrigt hjälpte till att flytta aspstammarna som båten drogs på.  
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Lagtingets talman Britt Lundberg döper ”Borge Swyn” (=Borge Svan) och sedan sköts båten ut i Kvarnbo viken. 

 

 
 

Slutsummering är att Borge Swyn är lättrodd, seglar väl och stagvänder enastående i även lätta 

vindar. Det blev en mycket lyckad båt. 

Nu seglar ”Borge Swyn” (Borge Svan på nusvenska) mot spännande nya spännande äventyr.  

 

Tack alla som medverkat till projektets slutförande! 


