
Projekt vikingaskepp (2012-11-21) 

Fornföreningen Fibula i Saltvik. 
 

 
 

Avsikten  att bygga en replik av ett vikingatida skepp, modell efter Steffnir som byggdes i 
Uppsalatrakten ca år 2000. Steffnir är baserad på ett Valsgärde gravfynd. Att 
just den båten valts beror på att båtbyggare Hasse ”Surkråka” Eklund, Uppsala 

är vår främste tillskyndare. Han har lovat bli mentor och handledare. 
Tträbåtbyggaren Anders Gustavsson i Västerås blir co-mentor, co-handledare. 

Hemmahamn och byggplats blir Kvarnbo, Saltvik.  

 
 Steffnir på byggplatsen 

 
Bakgrunden är att det på senare år blivit relativt vanligt att bygga repliker av vikingatida 

råseglare främst i Norden men även utom Norden. Kunskap börjar finnas om att 
bygga och utrusta förhistoriska råseglare. Roskilde är ledande i genren. 
Råseglarträffar anordnas regelbundet i Norden. Se tex.  

http://www.vittfarne.com/    
 http://www.vikingship.net/sigrid/skeppetE.html 

 
Syftet att även till Åland återhämta och sprida kunskapen om förhistoriskt råseglings 

hantverk och -handalag.  

 
Ägare och bemannare blir fornföreningen Fibula.  

 
Genomförande av bygget 

 

1. hugga stock 2012 och 2013 (all stock behövs inte år 1) 
2. byggstart sommaren 2012 

3. färdigställd och sjösatt sommaren 2014 
4. Allt byggande sker oavlönat förutom för de tillresta mentorerna, stocksågning och 

transport av stock. 

 
 

 



Genomförande av kunskapsinhämtande  genom kurser 2012-14 

 
1. Kurs i ullsegeltillverkning; ”från ull till färdigt segel” 

2. segelsömnad och repslagning 
3. smideskurs; nitar och övriga järnbeslag 
4. råseglingskurs 

 
Seglingar sommaren 2014 

 
1. Vikingamarknaden 
2. Sjödagarna 

3. Sponsorseglingar 
4. ”Event” seglingar för att få medel till underhåll och löpande kostnader.  

 

 
 
Budget som täcker nedanstående punkter, se bilaga. 
 

 Båt 

 Material, riggning övrig utrustning samt båtplats/båtskydd. 

 Båttrailer 

 Kursverksamhet i samarbete med studieförbund 

 Studiebesök till andra båtprojekt 
 

Partners  

 

 Huvudsponsor  

 Mindre sponsorer; web, tidning, dokumentation, information, skog, försäkring, mm 

 Studieförbund för kurser 

 Ålandsfåret, väva ullsegel 
 

Kontakt:  Tom Danielsson, Vargata, 22550 Vårdö, Tel 018 47890, 040 5822019, 

anetas.syting(at)hotmail.com 
Erik Lindholm, Borgboda, 22430 Saltvik. Tel 018 43512, 0400 527 026, 
erik.borgbod(at)aland.net 

mailto:anetas.syting@hotmail.com

