Leaderprojekt ”Borge Swyn”, Vikingaskepp 2012-14

Torsdag 12 april 2012 inlämnades ansökan om Leaderpengar för Vikingaskeppsbyggandet. Efter det
fick vi börja hugga i stockarna vilket vi också gjorde fredagen den 13 april i Borgboda. Datumet och
det lätta regnet förskräckte inte oss utan vi högg för fulla muggar på kölstocken som kom från
ringmuren uppe på Borgboda vikingaborg. Vi fick en god början på kölstocken och dessutom de
första borden sågade hos Arvid. Dessa två bordstockar kom från Niklas Mörn i Tengsöda. Lördagen
den 14 fortsatte vi med kölstocken och tre av oss var till Arvid kl. 10 och travade upp båtbräderna.

Söndagen den 15 april ägnades åt att åka och titta på möjliga stävar och krokar. Hasse och
Anders hittade två fina stammar i Lumparland hos Bengt Roberts samt också ett fint ämne
till akterstäv i Fremmanby hos Rosa Salmén. Den i Fremmanby högg vi genast och fraktade
till byggplatsen.

Hasse och Anders i Fremmanby

Måndag den 16 april fortsatte bilandet på kölstock. Tallen från Rosa Salmén i Fremmanby
bilades till en akterstäv.

Jan-Ole och Hasse

Lekamlig spis

Under dessa dagar försåg oss Gerd Lindblom med god lunch, kaffe och även middag på
lördagen på Borgboda. Leif Karlsson och Gerd ordnade lunchen på fredagen i Vikingabyn.

Alla stockar som behövs har varit av speciella dimensioner och former som inte finns att
köpa i handel. Alla stammar har sökts upp i skogen och släpats med handkraft,
specialforslats, vinschats fram till farbar skogsväg. Sponsorering i detta skede:
Byggvaruhuset, verkstaden

kedolja

Husell Kurre, Kastelholm

stäv-/spantämne

Högnäs Per-Ove, Mariehamn

krokar

Lindholm Erik, Borgboda

9 stockar, köl, bord

Mörn Arvid, Långbergsöda.

Handbilad stock 20m

Mörn Niklas, Tengsöda

2 bordstockar

Mörn Nils, Långbersöda

stävämne

Nyholm Marianne, Sålis

krokar

Roberts Bengt, Lumparland

krokar, stävbord

Salmén Rosa, Fremmanby

akterstäv

Timring av skyddstaket påbörjades 1 juni. Palissaden används som en sida.
Takstolar hopfogas av klenstock. Dymlas och hopfogas.

Takstolsresning fredagen den 13 juli och allt gick över förväntan. På två timmar hade 10
personer + Bosse Mattsson med sin stockbil lyft upp alla åtta takstolar. Efter lunch på
Johannas kafé så läktrade vi nästan halva taket.

Dagen innan (onsdag 25.7) Vikingamarknaden 2012 fick det mesta klart med
skyddstaket. Vi fick hjälp de sista dagarna av Patrik Landell och tre av hans anställda.
Anders och Hasse, byggmästarna kom på måndagen och började genast rusta på
rustbädden. På onsdagen kunde vi därefter bära kölstocken under tak.

Hirden bär in kölstocken under skyddstaket.

Sponsorering tak: Patrik Landell bidrog med tre man + sig själv under två dagar för att vi skulle hinna få
skyddstaket klart till marknaden. STORT TACK! Därutöver bistod Patrik med Skylift varje gång vi behövde
en sådan.

.

Vikingamarknaden 2012
Under själva marknaden gjordes intensiv PR för projektet samtidigt som några höll på
med vissa arbetsuppgifter på köl och krokar. Projektet namngavs (man döper inte en båt
förrän den är färdig) lördagen den 28.7 efter att allmänheten fått ge namnförslag. Flere
hundra förslag kom in och juryn bestående av Tom Danielsson, Gunilla Nilsson, Anders
Gustavsson samt Hasse Eklund valde ut en kombination av flere goda förslag. ”Borge
Swyn” blev projekt namnet. Borge efter platsen där kölstocken höggs samt swyn som är
det fornnordiska ordet för svan.
Söndagen den 29 juli åkte Hasse och Erik till Långbersödaskogarna. Där tog Klas Mörn oss
upp strax under Orrdals topp. Där på Nisse Mörns mark hittade vi sedan ämnet till
förstäven. Den förstäven lades sedan i utfallsdiket på vikingamarknaden för att
”sjödränkas”.

Augusti
Arbetet med kölstock och färdigställande av skyddstaket fortsatte. Gavlarna har brädats.
September
Kölsträckning påbörjad under arbetshelg 21-24 september.

Hasse Eklund, K-J Mörn och Mats Tollbom

Hasse Eklund, Anders Gustavsson och S-O Boman

Sposorering järntråd:
Erik Lindholm

Tillverkning av endymling påbörjades.
Sponsorering av envirke:
Erik Lindholm, Richard Danielsson, Ödkarby

S-O Boman

Borden som sågats och hyvlats av Arvid Mörn hämtade vi lördag 22 september. Borden
sorterades och staplades i olika fack efter kvalitet och användbarhet.

Råhuggning av årämnen påbörjades. Man skall hugga ämnen i god tid så att man kan
rätta till eventuella vred som kan komma fram under torkningen.

Hasse Eklund och K-JH Mörn som hämtade plank från Arvids såg.

Jimmy Elfberg grovhugger på en åra

Sponsorering:
Ämnen till åror:
Erik Lindholm 12 x 3 m
Bilfirman BIFA 1500,- (3.10-12)

Oktober
Endast en arbetsdag i oktober då vi byggde grindar för arbetsplatsen. Grindarna behövs
för att inte obehöriga skall dels åsamka skador dels för att platsen kan vara farlig för
eventuella lekande barn.
November
Arbetshelg 9-12 november då vi började bordlägga. Det var många skeden. Först skulle
placeringen av första bordet, sandbordet placeras och huggas in i kölstocken. Bord
”sjödränktes” minst ett dygn i vårt utfallsdike intill skyddstaket. Detta för att borden
skulle dra i sig vatten och bli formbara. Ännu innan inpassning basades borden över
öppen eld under ständig blötläggning.

”Sjödränkning”

Sedan basning över eld. Märk den fina lasken!

Nöjda båtbyggare efter fyra dagars gott värv.

Stävbord på plats liksom grindarna (i bakgrunden).

Efter nästan sex månaders väntan fick vi den 13 november besked från Kenneth
Åkergård på Landskapsregeringen att han godkänt lagligheten i vårt projekt
Vikingaskepp. Nu kan vi betala våra lärare och mentorer deras två senaste arbetshelger
samt utlägg de och andra haft under hösten. Kursen, introduktionen om ullsegel är likaså
ännu obetald.

Julefrid över byggplatsen!

