Dagbok över bygget av Tälja åren 1994 – 1998
Förord
1994 – 1998. Beträffande innehållet är år
1994 tämligen tunt och år 1995 så gott som obefintligt. Fyllig blir dagboken först från
den verkliga byggstarten 1996 fram till sjösättningen våren 1998.
Renskrivningen har gjorts för att ej i onödan slita på originalet och är tänkt att
användas som arbetsunderlag för en dokumentation där dels själva båtbygget, dels en
utvärdering av Täljas egenskaper redovisas.
Vid renskrivandet har så litet våld som möjligt brukats mot originaltexten. För översiktlighetens skull har dock dateringen ensats, en del syftningsfel rättats och, eftersom den
identifierande handstilen försvinner, så långt som möjligt en anteckning gjorts om vem som
fört dagboken.
På några ställen har kompletterande text lagts in. Sådan tillfogad text har då på sedvanligt sätt
markerats med [hakparantes].
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Åsa, Eva och Göran Egerquist

Dagbok över bygget av VIKSBÅTEN 1994
Gunilla Larsson projektledare

Måndag 22 augusti 1994
Gunilla, Tommy och Åsa tar emot bodar från Adema transporterade av Wiklunds åkeri.
Yxorna till tisdagens fällning av ek slipas med fil omsorgsfullt av Åsa, minst 1 timme.

Tisdag 23 augusti 1994
1020 sätts yxan i den av Ingemar Andersson, Rådmansö för 1500:- köpta eken till köl. Arbetet
avslutat 1240. Eken: höjd ca 15 m, diameter (brösthöjd) 0,6 m, diameter (fot) 0,73 m (vid
avhuggningen), växtplats: sluttning med måttligt med yngre blandskog.
Arbetslag: Peter Stäring, Åsa Egerquist, Gunilla Larsson (+ Sophie Pihl och Roine Karlsson
NT). Eken dras i fallriktningen med rep, mycket farligt. Jan Mellring tillskott vid
kvistningsarbetet.

Onsdag 24 augusti 1994
Ek hämtas och transporteras med kranbil till byggarbetsplatsen, varefter den spelas på stockar
fram till spräckplatsen, vilket tar hela dagen. Kommunen sponsrar transporten, vilken är
ordnad genom Ingemar Granlund, Tekniska kontoret.
Gunilla L., Tommy R. representerar föreningen på planeringsmöte med Lars Erik Jansson och
Stig … ABF, Olof Fors Arbetsförmedlingen och Björn Ahlsén Norrtälje kommun, Kultur o
Fritid.
ABF går in i projektet och söker tillsammans med föreningen pengar till en kurs till våren,
Gunillas kursplan används som Gunilla med Stig kompletterar med en tidsplan.
Under hösten söker föreningen ALU-bidrag och anordnar ALU-arbetena, ABF är paraplyorganisation och ordnar kurser i båt- och husbyggnation för ALU-arbetena, både under hösten
och våren.

Torsdag 25 augusti 1994
Vikingakläder till Arkeologidagen hämtas på Historiska museet.

Fredag 26 augusti 1994
Gunilla hämtar mjöd i Uppsala vid Odinsborg, Restaurant Mattsgården (500:- dunk 10 liter, 3
st. flaskor à 50:-).

Söndagen 28 augusti 1994
Arkeologidagen ”Forntida Färder”. Tommy Rohdins första stora marknadsföring av projektet:
Samling vid bodarna med information. Procession ledd av två vikingaklädda flickor på
islandshästar till båtbyggnadsplatsen. Kommunalrådet Kurt Lodenius assisterad av Åsa och
Peter (vikingaklädda) slår i svärdet och man upptäcker att vridningen var större än beräknat,
varför vi beslöt vänta med spräckningen tills vi bestämt om stocken verkligen skulle bli köl,
eller bord.
Tommy och Gunilla presenterade föreningen och historiken. Kurt Lodenius tal blev citerat i
NT. Föreningen tackade Kurt med en flaska mjöd. Bibi och Runar Lännevall serverar mjöd
och rökt fårfiol.

På följande sida i dagboken står med delvis utsuddad blyerts: 16/1 Jag Mikael Åkerblom har
börjat här med att dokumentera och fotografera om Viksbåten
På den därpå följande sidan blott: 1995 (Tecknad båt under)

_______________________________________________

Dagbok över bygget av

VIKSBÅTEN
1996
Mats Hägerlund arbetsledare, del 1

Tisdag 9 april 1996 (Dagbokskrivare Mats)
Närvarande: Mats, Johnny, Kjell

Besökare: 0

V: Sol &fint

Idag var första arbetsdagen för mig på plats.
Vi har idag städat lite i barackerna. Flyttat verktygscontainern till Roslagsmuseet, ordnat
nycklar, tagit emot reservämnet till kölen. Kjell har gjort i ordning hakarna så att vi kan ta upp
kölen ur sjön i morgon
Johnny och jag har diskuterat bland annat om verktyg. Vi är fullt eniga i att all bearbetning av
material skall ske med vikingatida verktyg. Jag tror också vi är eniga om att använda
tumstock och gradskivor för att kontrollera att vi har rätt mått på båten och att den får den
form vi vill ha.
Däremot är vi inte helt eniga i om man kan använda en modern passare eller om man skall
tillverka en av vikingatida modell eller om man skall använda så lite verktyg som möjligt och
klara sig utan passare. Pennor, kritsnöre, lod, kniv osv. är också diskussionsämnen.
Jag som skriver är Mats Hägerlund, Jonny är föreningens ordförande Johnny Carlsson och Kjell är
ALU-anställda, Kjell Bladlund.

Onsdag 10 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
Närvarande: Mats, Kjell, Johnny (halv dag)

Besökare: 1

Väder: Stark vind halvklart

Isen är 20 cm tjock och kärnfast. Vi har försökt få tag på kölämnet och de plankor som ligger
i sjön men det är helt omöjligt. Vi har fått verktyg från KG Lindblad. Vi letar efter tjära, var
vi skall beställa den billigast.
Jag kikar på ritningarna och skeppstekniska beskrivningen. Jag sätter upp frågor kring oklara
punkter. Jag kontrollmäter lite på ritningen men får ingenting att stämma. Tvärsnitten får jag
inte att stämma med resten av ritningen. Efter konsultation med Seth Jansson, berättar han att
tvärsnitten är uppritade som båten ser ut rekonstruerad i sin järnvagga. Resten av ritningen har

Seth ritat upp som en kompromiss så att linjerna turar. Både tvärsnitten och övriga mått till
ritningen har Seth mätt upp.
I beskrivningen på sidan 11 står det om kölen bl.a. följande: “Fjäderns vinklar, se ritning, är
viktiga att följa vid en rekonstruktion och replicabygge. Dessa vinklar ger, i slutändan,
skrovet dess form.”
Varifrån kommer detta axiom? För mig som båtbyggare låter detta helt absurt. För mig är det
viktiga att få första bordet i den vinkel vi vill ha på olika ställen. Sedan tillpassar du vinkeln
på fjädern, så att det blir tätt mellan fjädern och första bordet.
De två funderingarna ovan är exempel på frågor som dyker upp. Jag ser här ett klart problem.
Det är svårt att skilja på vad som finns av originalet, vad som är gamla erfarenheter, vad som
är spekulation och fantasi, osv.
Jag tror det kommer att bli extremt viktigt med källhänvisningar. Jag borde kanske börja med
att göra en källhänvisning av mig.
Jag har byggt båt i sex år och fick titeln båtbyggare för ett år sedan. Jag har mest byggt
Åfjordsbåtar. Det är båtar som påminner mycket om vikingabåtar. De har höga stävar, är
mjuka i sjön och har liknande konstruktion på spant, bottenstockar och bettor. Jag har varit
med och byggt båtar av den typen i storlekar från 6 m upp till 18 m.
Mycket utav mitt sätt att ”tänka båt” på kommer från denna typ, som jag inbillar mig byggs på
ett sätt som är ganska likt det vikingarna använde. För den som vill veta mer hänvisar jag till
“Nordlandsbåten og Åfjordsbåten”, bind 3.
Jag har läst i en artikel att båtbyggare inte är lämpliga som replicabyggare av gamla båtar och
har följande kommentar. Jag har byggt båt ett tag och fått ett visst handlag med trä och
verktyg samt lärt mig att se linjer och former på båtar. Något som jag kan tänka mig att en
vikingatida båtbyggare också hade.
Jag tror dessutom att jag fortfarande är så pass ung och så pass oerfaren att jag inte är låst till
ett visst sätt att bygga. Jag tror jag kan anpassa mig till att tänka viking och följa de
konstruktionslösningar som finns på rekonstruktionen.
Jag har också frågat Arne Emil om vad han tror om en båtbyggare till ett replicabygge. Han
svarade att amatörer är dåliga hantverkare.
Seth är Seth Jansson på Kulturvisionen som har gjort den skeppstekniska beskrivningen över
Viksbåten tillsammans med Carl-Anders Gertsel och Kjell Henriksson. KG är KG Lindblad i Retan
som tillverkar vikingatida verktyg.
Nordlandsbåten og Åfjordsbåten, sammanlagt fyra band utgivna av Gunnar Eldjarn och Jon Godal,
1988 A. Kjellants förlag, Lesja. Artikeln är skriven av Christer Westerdahl, Synpunkter på nybyggen
av gamla fartyg, Fornvännen 89.
Arne Emil är Arne Emil Christenssen på Vikingaskeppshallen i Oslo.

I direkt anslutning till Viksbåtsprojektet har jag gjort följande besök/ träffar/
telefonuppringningar: Jag har besökt Arne Emil på Vikingaskeppshallen och bl.a. kikat på
Gokstadfæringen/seksæringen.
Jag har haft en träff med Arne Emil och Peter Skanse från Båtdokumentationsgruppen.
Jag var med på träffen då bland annat stävarna diskuterades den 9 Mars med bland andra Seth,
Carl-Olov Cederlund och Acke Lindberg.
Jag har pratat med Bert Westerberg på Sjöhistoriska museet.
Johnny och Kjell har täckt över de tre gamla ekstockarna. Kjell har plockat ihop en del nere
vid stranden och börjat hugga till underlagen för kölen. Nu åker jag för att mäta lite på
rekonstruktionen och sedan hem till Johnny för att skriva lite på hans PC.

Torsdag 11 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Kjell, Johnny

B: 1

V: vind, kallt

Jag har på förmiddagen jobbat ihop med Kjell för att lära mig lite om deras erfarenheter ifrån i
vintras. Vi skaftade också en stor och en liten tväryxa och prövade dom lite. Det var svårt att
hugga med den stora tväryxan. Kanske det kan fungera om den yxan används till den sista
finputsningen av borden.
Jag och Johnny har också pratat med turistchefen i dag. Han tycker vi skall försöka tjäna
pengar på något sätt i samband med folk som besöker byggplatsen. Likaså tycker han att
Norrtälje saknar aktiviteter för barnfamiljer.
Jag har pratat lite med Seth. Första ALU killen har vi pratat med. Tyvärr kan han bara vara
med i en månad. Det vore bättre med folk som var med längre tid.
På kvällen var vi på styrelsemöte i föreningen. Vi inför härmed begreppen “rekonstruktionen”
för sammansättningen av originaldelarna i stålskelettet och “replican” för den båten vi skall
bygga. När jag nu skriver detta kom jag på att originalet bör vara ett bra namn på
“rekonstruktionen” år 1100 då den användes som båt.

Fredag 12 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Kjell

B: 0

V: Vind, kallt.

Kjell hugger och städar. Jag och Jonny ägnar förmiddagen åt telefoner och ärenden. Besöket i
Roskilde och Foteviken planeras färdigt.
Eftermiddagen är jag och Jonny vid rekonstruktionen. Vi tar delarna i lådan bredvid båten och
börjar arbeta med att hitta var de har suttit. Vi blir mer och mer entusiastiska. Efter ett tag
kommer Henry som också har idéer. Det här är det roligaste jag har varit med om på länge.
Med en båtbyggare, en teletekniker och en bonde har vi lyckats bestämma platser för c:a 10 st
smådelar. Vi har flyttat en bordbit 3 m framåt i båten och flyttat en hel bordgång på styrbordssidan ett steg ned och konstaterat att den avslutande borddelen på den flyttade bordgången är
felplacerad. (Vi har inte fysiskt flyttat bordgången, då den är fastskruvad.)
Jag känner mig entusiastisk och börjar verkligen känna för båten och att bygga en replica.
Men jag funderar också över varför de som rekonstruerade båten har satt ihop den fel och
varför de inte har placerat ut de sista bitarna? För jag tror naturligtvis att det vi har kommit
fram till är det rätta!
Henry är Henry Lönn i Söderbykarl som har rekonstruktionen på sin loge.

Måndag 15 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
Mats och Johnny åkte till Danmark söndag kväll. Vi blir furstligt emottagna i Roskilde av
Ole Crumlin-Pedersen och får ett eget hus att bo i. Först blir vi rundvisade på institutionen
och blir presenterade för de som arbetar där. Sen åker vi ner till Vikingskibhallen och så till
båtvarvet
På båtvarvet träffar vi båtbyggaren Sören Nilssen och utbyter erfarenheter både om
båtbyggeri och gamla bekanta. Vi tittar extra på Gislingebåten (replican). Den är daterad till
1130 - 1135 med dendrokronologi, samma år som Viksbåten alltså.
Jonny och jag går tillbaka till Vikingskibshallen och ser på film om byggnation av Roar Ege.
Sedan studerar vi skeppen och resten av utställningen. Vi tittade på konstruktionslösningar
och detaljer.
Några saker vi noterat: Hålet till förstaget på Skuldelev 3 (placeringen). Jag såg inte heller
några stora slitmärken kring vanthålen på Skuldelev 3. Jag upplever också båtens bord relativt

diffusa, dvs. de är klart påverkade av att ha legat i vatten/jord länge. Samma sak upplever jag
på Viksbåten. Detta tex. jämfört med de små Gokstadsbåtarna som jag upplever ha
väldefinierat träverk.
Vidare såg vi på konstruktionen av olika håar. De verkar kunna ha nästan vilken
fastsättningsmetod som helst. Värt att notera för Viksbåten att det finns exempel på håar som
inte är infällda, fästade uppifrån eller från sidan.
Jonny tittade och funderade också på stävnockarnas linjer, om något ev. kan appliceras på
Viksbåten.
På replicabygget av Gislingebåten (vid varvet) är spanten betydligt kraftigare än Viksbåtens.
Likaså är mastfoten kraftigare och betorna fler. Kölen och första borden är också djupare. På
mig verkar det som om hela båten är mer gjord för ren segling än Viksbåten.
Vi noterar också på några av skuldelevbåtarna att dimensionerna varierar på spanten. De är
smala men höga på bottenstocken och breda men tunna längre upp i sidan. Detta för styrkans
respektive flexibilitetens skull enligt Sören.
Eftermiddagen var vi på kontoret till Ole. Vi diskuterade bl.a. Roar Ege, Viksbåten, verktyg.
Dokumentation och material. Vi fick se dokumentationen till Roar Ege. Ett otroligt noggrant
material, med förprojekt som vi inte är i närheten av idag. Men materialet är ännu inte
publicerat.
Vi diskuterar och kikar på modellbyggen. Det kan säga mycket om formen på skrovet.
Gunilla Larsson skall ned om två veckor och läsa in originalfilmerna på data och sedan kan
man få ut dem i vilken skala man vill. En stor nackdel på Viksbåten är att den är avgrävd,
vilket gör att man har tappat en del information där.
Så ställde vi en rad frågor vi hade med oss till Ole:
– Kan vi använda skordstock? – Det finns varken belägg för det ena eller det andra, ni kan
göra som ni vill.
– Vågar vi klyva kölstocken? – Nej, vi har aldrig gjort det, men det vore väldigt intressant
försök om ni gjorde det.
– Är kölen rak eller nedböjd? – Kölen bör vara nedböjd, det hör till undantagen att de var
raka.
– Hur såg stävnockarna ut? – Troligen var det materialbrist och det är därför som de skarvats.
Stävarna är troligen likadana ovanför och går sedan ut i en smal spets.
– Hur ser riggen ut? – Vet inte, studera originalet mer.
– Hur ser håarna ut? – Vet inte, studera originalet och se exempel på Vikingskibshallen.
– Vilka verktyg får vi använda? – Det är mycket vi inte vet. Ni måste bestämma själva.
– Hur får vi av klinknaglarna? – Fil har vi använt, men det finns en teori som går ut på att de
böjde och sedan högg av klinknaglarna med mejsel.
– Är klinkbrickorna vanligtvis flata? – De är inte kupade som moderna brickor utan är i stort
sett flata. De skall helt enkelt ha den formen de får efter tillverkningsprocessen.
– Är det viktigt med rätt virke i dymlingarna? – Ja, de har valt material med omsorg, lägg ner
en del arbete på att finna rätt material.
– Kan man säga något om hur mycket originalmaterialet krympt? – Man kan få en
fingervisning genom att titta på hålen. Hur mycket är de ovala?
– Finns det några fasta mått eller mätregler man skall leta efter på Viksbåten? – Jag tycker
inte det är någon vits så länge man inte har några fler båtar av samma typ och kan jämföra
dem sinsemellan.
– Hur organiserar ni ett sådant här projekt? Har Du andra råd? – Det är viktigt med intresse
från de involverade. Ni skall också ta projektet för vad det är, ett vetenskapligt experiment.
Det kan bli både ett lyckat och ett misslyckat slutresultat.
Tack Ole, Du har varit till stor hjälp.

Gunilla Larsson är arkeolog och arbetar vid Arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon
återupptäckte båten på vinden till hembygdsföreningen. Hon har arbetat mycket med Viksbåten och
även gjort lite utgrävningar på fyndplatsen tillsammans med Föreningen Sjuhundraleden.

Tisdag 16 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
Jag och Jonny tar tåg, båt och buss över till Fotevikens maritima centrum vid SkanörFalsterbo. Där blir vi hjärtligt emottagna av marinarkeolog Harry Alopaeus. Han leder bygget
av Lapporibåten (som är från ca 950 - 1100 ???)
Vi träffar också Janne Mellring som tydligen varit med tidigare i Viksbåtsprojektet. Vi ser på
den båt han byggt som skall vara en Nordfjordsbåt med råsegel enligt Jan.
Harry är ivrig och pekar och berättar om Lapporibåten. Vi ställer frågor. Här på Lapporibåten
är det dubbelvridna bord. Se hur smal stäven och första delen av borden är. Det gäller att få ett
skarpt förskepp som tar sjön bra, sedan gäller det att snabbt få bäring. Jag eldade och värmde
plankan för att få till det och spände upp den innan jag satte fast den på båten.
Lapporibåten är helklinkad, som jag kallar det, här i fören. Detta till skillnad från de flesta
nyare klinkbåtar som egentligen är kravell allra längst fram. Enig svarar jag. Men ta en titt på
Helgeandsbåten. (Fel komihåg. Det måste ha varit Riddarholmsskeppet.) Där finns en
mellanform, kanske under en övergångsperiod. Undersök om något av detta är applicerbart på
Viksbåten.
En annan sak som är viktig. Bygg inte bättre än originalet. Den här båten tex har inte seglat
många hundra mil innan den sjunkit. – Så ni bygger ett nytt Wasaskepp? – Ja ungefär, men
det viktiga är erfarenheten, att det ökar vår kunskap och förståelse för den ursprungliga båten.
Det är självklart att man byggde både bra och dåliga båtar även på den tiden.
Är kölen rak eller svängd på Viksbåten? – Det allra mest troliga är att den är svängd. Det gör
att båten blev lättare att vända. Lapporibåten har svängd köl och många andra. Formen skall
huggas ut och inte böjas ned och kölen måste fixeras ordentligt för en våt ekköl är lätt att böja
till fel läge.
Vad är hålen i stäven till på Lapporibåten? – Det är troligen för att fästa draglinor, när båtarna
skulle dras upp på land eller över grunda vattendrag. – Men på Viksbåten har vi hål även i
aktern. Kan de verkligen vara till draglinor? – Ja, det kan vara en väldig fördel att fördela
belastningen även bak. Det kanske tom var så att draghålen bak var för att dra båten framåt
och hålen fram bara var för styrning.
Vi har pratat färdigt om Lapporibåten och går in i barackerna till Harrys kontor och tar fram
en hög med papper om Viksbåten. Han kikade en del på Viksbåten ca 1990 i samband med
Åbobåten som skall likna lite på Viksbåten.
Harrys papper visar en lite annorlunda bordplacering än båten är rekonstruerad idag. Framför
allt undrar vi om översta bordet på styrbords sida närmast utdikningen i främre halvdelen av
båten. Där finns ett bord på Harrys papper, men inte på rekonstruktionen idag. Likaså hittar vi
inte att Harry har placerat spant 51 (52?) någonstans.
Vi diskuterar också översta bordet på babord sida längst fram. Enligt Harry har det bestämt
varit land på bordet med spikhål som bevisar att det inte var någon vingstäv, utan en vanlig
rak stäv.
Harry påstår också att det sitter ett furuspant på något av mittspanten som tätar två
dymlingshål på samma bord. Han tror att det har suttit en bete där, att båtens bruksområde
ändrats och betan har tagits bort och ersatts av furuspantet.
Till sist berättar Harry att han har byggt en modell av Viksbåten. men den var inte användbar.
Den gav helt fel resultat och nu var modellen kastad.
Vi tackar för oss, går ut i solen igen och har fått svar på massor av frågor. Tack för all
information.

Onsdag 17 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
Jag och Jonny tar tåget från Roskilde till Nykøbing-Falster. Vi blir mötta på stationen av
Thomas Finderup. Han tar oss med till Gedesbybåten. Ett stort medelålders handelsfartyg som
blev färdigt juni 95. Det är många detaljer som är speciellt utformade på båten. Båten blev
byggd på Middelaldercentret, Førsøgscenter for historisk teknologi.
Thomas första råd till oss är att försöka kopiera allt så noga som möjligt från originalet. De
har tex satt spik och klinknaglar på samma ställen och även lagt alla laskar på precis samma
ställen.
För att få båten så lik originalet som möjligt använde de mallar från 5 - 6 bordgången och upp.
Det innebär att de alltså prutar på kravet att hantverket skall göras på samma sätt som i
originalet. Vi diskuterar en del och Thomas menar att det är omöjligt att göra rätt på båda
sätten på en gång.
Thomas berättar att radialspräckt ek tål nästan vad som helst. De stod i 30oC med stekande sol
på färskt virke. De hade inte på tjära eller någonting och det fanns inte tillstymmelse till
sprickor i borden. Däremot när det gäller spant som inte är radialspräckta. Då är det viktigt att
man smörjer.
När det gäller att ta ut spantämnen så har vi tagit så små ämnen som möjligt för att spara
arbete, säger Thomas. Spanten får då också följa grenens form och få en liten släng om grenen
har det. Passar inte spantämnet med släng på samma ställe som i originalet, så kan man flytta
på det ett steg för att behålla intrycket av originalet.
Märgen skall ligga mitt på spantet, så nära underkanten som möjligt. Däremot bör stävämnena
helst tas ut på sidan om märgen.
Därefter åker vi upp till själva Middelaldercentret, där båten byggdes. Vi tittar på den
värmegrav de eldade i för att värma plank de ville vrida. De lade plankan på kättingar över
elden, hade på vatten med en kalkborste och vände så ofta de kunde.
Thomas visade också exempel på grenkrok där de hade fällt hela trädet. Det blir då nästan
garanterat sprickor. Han rekommenderade därför att vi sågar av varje gren för sig.
Så åkte vi iväg till nästa ställe där Thomas bygger en färöisk båt ihop med en kille därifrån.
Han visade oss sitt speciella egenuppfunna instrument för att mäta bredden och höjden på
båtborden.
Vi fick kopia på deras schema för att hålla reda på ämnen till båtbord och tips om att se lite på
Kalmarfyndet. Samt rådet att lägga rotändan på båtborden mot strömmen. De skall heller inte
ligga längre än två år ca, för annars börjar de tappa spänsten.
Tack Thomas!
Jag och Jonny åker tillbaka till Roskilde, städar huset och åker tillbaka till Köpenhamn. Vi får
en fin kväll med några öl innan tåget går. Vi somnar på liggplats och märker inte att tåget kör
ombord på färjan i Helsingör. Vi drömmer om alla som är så hjälpsamma och positiva till
projektet.

Torsdag 18 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Kjell

B: 0

V: Varmt, sol

Jonny och jag kommer till Vigelsjö gård vid elvatiden. Vi träffar Kjell som sliter med att få
upp borden som är fastfrusna. Det har han också gjort de dagar vi andra har varit borta. Han
har också huggit färdigt underlagen till köl och stävar.
Vi beställer litet litteratur på biblioteket, pratar med medialinjen i Norrtälje om broschyr och
går upp på Kultur och Fritid, Norrtälje kommun och pratar med Björn Ahlsén.

Jag blir presenterad och diskuterar sedan föreningen och vilka pengar vi kan få eller söka. Jag
ringer och diskuterar med de på Gedesbyskeppet i Danmark om ytved. De hade inte hittat
någon ytved på originalet och var själva väldigt noggranna med att ta bort all ytved. Det var
bara i ett hörn på ett spant där det inte spelade någon roll för styrkan att de hade lämnat kvar
ytved och bark på originalet.
Jag pratar med Carl Olov Cederlund om 13 maj på universitetet. Det skall vara två föredragshållare med ca 20 - 25 minuter vardera. Det är vi på Viksbåten och Gunilla Larsson. Carl
Olov föreslår att vi skall kasta slant om vem som skall börja. Andra timmen ägnas åt
diskussioner.
Jag får litteraturtips om en del frågeställningar andra har mött: Gokstadsfæringen Sean
McGrail, Eric McKee, Natural Maritime, London ca 1974. Han säger också att högsta
ambitionsnivå* kräver sitt.
Jag ringer också Peter Skantze. Han tycker det är viktigt att man tittar på allt man kan komma
över. Han rekommenderar också oss att välja ett eller några tänkta bruksområden. Det är
viktigt att man har rätt tanke och känsla, det kan påverka tex olika konstruktionslösningar då
det saknas material på originalet.
På kvällen pratar jag med Acke Lindberg. Han berättar om bonden som huggit sönder båten
för att snabbast och enklast få bort den från sin åker. Det syns på flera ställen och även en nit
är avhuggen, enligt Acke. De hade litet ytved på Blanka och Acke tycker man bara skall ha
den kvar om borden annars blir för smala.
Vi diskuterar om kölen har varit helt rak som den är nu på rekonstruktionen eller om den varit
något svängd. Acke vågar inte utesluta varken det ena eller det andra. Det enda han kan säga
är att kölen verkade passa väldigt bra i den raka U-balken vid rekonstruktionsarbetet.
De sista delarna i båten satte inte Acke ihop. Det gjorde eventuellt Urban Riismark och
Gunilla L.
Jag hade även en diskussion med arkeolog Per Olin på Oskarshamnsprojektet, som också
skall bygga en kopia av Viksbåten. Det är lärare och tidigare elever från båtbyggarskolan i
Vimmerby-Storebro som skall bygga. De vill gärna komma upp och se på rekonstruktionen
och se vad vi gör i föreningen. De verkar vara intresserade av att samarbeta. De har även tittat
på en del av Gunillas material.
Själva bygget skall göras på skolan. De skall använda sig av sågat material i furu från
Vimmerbytrakten.
*Soarces and Techniques in Boat Archaeology, National Maritime Museum. London 1977
Peter skriver också i ett brev till mig att han tycker det skulle vara roligt att få hjälpa till med
förläggandet av en eventuell publikation om båten, dess historia och replicabygget.

Fredag 19 April 1996 Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Kjell

B: 2

V: Varmt, sol

Vi har fått höra att Norrtäljeån skall muddras. Det är kanske inte så bra att ha timret i då, det
kommer antagligen mycket slam på borden och verktygen blir sedan fort slöa.
Vi ringer till kommunen och till schaktfirman som skall göra arbetet. Det verkar som om det
kommer att dröja med muddring och vi bestämmer oss därför att lägga ner timret i ån tills
vidare.
Jag åker ned till Roslagsmuseet, Kjell går ned till Lommarens strand och Jonny kör emellan
med bil och släp. När plankorna kommer till mig mäter jag upp dem enligt dansk modell och
numrerar dem med romerska siffror.

Det tar hela dagen att få över allt. Jag hinner mäta och märka drygt 30 bord. Köl och stävar
lägger vi ned i ån, det andra häller vi vatten över och lägger en presenning på. Det får vi lägga
i efter helgen.
På kvällen ringer jag till Urban Riismark som gjorde rekonstruktionen tillsammans med Acke
(och Gunilla). Han säger att båten inte har några direkta reparationer och inte verkar väldigt
mycket använd. Det blev kanske 10 - 12 bitar på över 5 cm som vi inte lyckades placera,
bland annat något som Gunilla trodde var en hå.
Jag frågar om bordet på styrbordssidan, vi vill flytta ner. Urban säger att de har prövat, men
att hålen till klinknaglarna inte passar då.
Han menar också att det är vansinnigt att bygga exakta kopior med laskar på samma ställen
som originalet. Det finns ingen båtbyggare som gör på det sättet. Jag frågar Urban om
dokumentation. Han svarar att han och Acke inte gjorde någon. Däremot skrev Gunilla ner en
del av deras tankar och diskussioner.
På lördagen åker jag och hämtar tjära och linolja på Skeppsholmens folkhögskola. Vi har gjort
en gemensam beställning. Jag passar också på att titta på replicabygget av Årbybåten som
finns där.

Måndag 22 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Kjell

B: 4

V: Väldigt varmt, sol

Igår ringde jag och pratade med Christer Westerdahl, Köpenhamns universitet. Han berättar
om Kung Ostenius Hamn från 1125 vid Agdenes fyr i Trondheimsfjorden. En av bröderna är
mest hemkär och den andra tycker om att dra på rövartokter (rövarfärder).
Han berättar en del om rekonstruktioner av arkeologiska fynd. Han nämner att två olika
traditioner finns, bl.a. Rune Edgren med typbåtar. Han nämner handsmidd söm som inte
påverkar sjöegenskaperna, men helhetsintrycket. Han nämner den andra traditionen som vilar
på fakta.
Han tycker inte heller att en båtbyggare skall leda rekonstruktionen. Han säger att en arkeolog
skall värdera båten, byggandet, kvaliteten, uttag av material, märgstrålar osv., eftersom det
speglar samhället bakom. Det finns många frågor en arkeolog kan svara på. Har de odlat
skogen, har båtbyggaren bara varit arbetsledare eller deltagit i själva byggandet osv.?
Vi prata också litet om folk och han nämner Jan Bill som mångsidig och kunnig i ämnet
replicabyggen.
På morgonen kommer ALU-killen Stefan till anställningsintervju. Han verkar trevlig och
kunnig. Vi anställer honom direkt och han börjar i morgon tidigt. Sedan ägnar vi andra tre
hela dagen fram till klockan halv två med att mäta och märka plank, göra burar i ån och lägga
ner materialet.
Kjell börjar ha på färg på ändträt på stockarna vid Vigelsjö gård. Vi tackar Kjell på hans sista
arbetsdag och så åker jag och Jonny ut till rekonstruktionen.
Vi fortsätter att fundera, flyttar spant och bord, höjer och sänker stävarna mm. Jag mäter upp
bredder och dylikt på kölen.
Vi flyttar styrbords bord framme bak ett spant enligt Alopaeus skisser. Vi får då fram att båten
skall kortas 12,5 cm vilket stämmer perfekt med min modell på köllängd nr 3, där båten skall
kortas 12 cm. Tankegången bygger på modell 1. Det bör också kontrolleras mot spikhål etc.
Jag hittar också Arne Emils övergång från köl utan spunning till spunningsstäv. Hacket finns
på bakstäven. Motsvarigheten på framstäven är mer glidande.
Sen åker jag hem till Jonny och skriver på programförklaringen.
Stefan heter Gulbrandsen och bor på Yxlan.

Tisdag 23 April 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Stefan

B: 3

V: Molnigt, svalare

En kille som heter Börje från AMI kommer på morgonen för att prata ev. arbete. Han är
intresserad av fyra veckors provtid. Efter kaffet drar M, J, S till museet. Vi mäter, märker och
lägger i sjön. S börjar snickra arbetsbänk. Jag åker till Vigelsjö gård och skriver och ringer
Gunilla Larsson. Vi bestämmer att träffas på måndag på kafé och sedan åka och titta på
Viksbåten.
När J och S kommer tillbaka till baracken har de fått ner allt material i sjön.
Jonny blir kvar ett tag på kontoret, men jag åker hem till Jonny och skriver litet. När jag
kommer hem har jag tänkt att skriva i dagboken. Men jag orkar inte. Det blev 14 timmars
arbetsdag igår och kanske 11 idag. Igår var jag övertrött och hade svårt att somna. Jag tror det
skall gå bättre idag.

Onsdag 24 april 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Stefan

B: 5

V: Mulet

Jag och Stefan arbetar vid museet med kölbädden. Vi gräver bort översta jordlagret, lägger på
grus och sedan kölstockarna. Vi placerar allt enligt en skiss jag gjort (med kölen 12 cm
kortare än rekonstruktionen). Jonny har kontorstjänst och åker sedan ut för att hämta mer grus
och se på rekonstruktionen.
Jag och Stefan åker ned till Vigelsjö när vi är färdiga. Stefan sågar till kölklampar och jag
skriver lite. Jonny kommer inte tillbaka förrän halv fem med buss. Bilen har pajat. Tyvärr får
han det inte heller att stämma med spikhålen på styrbord. Vi måste nog flytta tillbaka plankan
vi flyttade i måndags.
På kvällen har vi ett möte för att diskutera projektets fortgång. Vi konstaterar att det
vetenskapliga underlaget inte håller mått. Det blir bestämt att mer fakta skall inhämtas innan 2
maj till nästa möte, för att då bestämma vilken båt vi skall bygga.
Vi diskuterar också den ambitionsförklaring jag och delvis Jonny har skrivit. På mötet var jag,
Jonny, Gunilla Ederoth, Åsa Egerquist, Gunilla Fornstål och…
Jonny är lite sur för att jag inte är entusiastisk för hans idéer om stävarna och att jag säger,
det behöver vi inte bestämma nu.

Torsdag 25 april 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Stefan, Jonny

B: 4

V: Snö, regn, kallt

Mats och Stefan skaftar yxor. Jonny hämtar grus till sista kölstocken. 1100 kommer Mikael
Agaton från TV. Det blev bestämt att de skall filma tre dagar vid tre olika tillfällen. Vi skall
försöka visa så mycket som möjligt vid varje tillfälle. Första gången skall vara om fyra
veckor.
Efter lunch åker jag och Jonny till båten och Stefan fortsätter att skafta och hugga till
klamparna.
Vi mäter och diskuterar allt möjligt på båten. Jag mäter upp vinklar på framstäven för att
rekonstruera överdelen. Jag ser också på översta bordet på babord fram och ser att det borde
vara mera språng närmast stäven.
Vi mäter upp avstånd mellan dymlingshål för spanten. Mellan spant 5 och 6 sitter hålen på
samma avstånd på båda sidor av båten, 82 cm ± 1 cm. Samma med spant 6 och 7, 78 cm ± 1
cm. Mellan spant 2 och 3 är avståndet ca 104 cm på babord och 100 på styrbord. Mellan spant
1 och 2 är förhållandet motsatt, dvs. mindre avstånd på babord ca 79 mot styrbord 81. Denna
variation bedömer jag som helt normal då man bygger båt.

Bord 5 styrbord framför diket kan därför sitta på sin plats och behöver inte flyttas pga. fel
avstånd mellan dymlingshål.
Det innebär också att den lösa bordbiten med inpassad relingslist troligen skall sitta mellan
spant 6 och 7. Vi bör kolla om den fastskruvade flisan på bord 4 bakom diket passar mot den
förra.
Vi mätte också avstånd mellan laskar. Borden har varierande längd från 95 cm upp till 360 cm
minus ev. avkortning av dike. Bord fyra på styrbord bakom diket är dock hela 390 cm minus
diket, vilket talar för att det borde flyttas till ett annat ställe. Det bör kontrolleras vilken längd
det [skrovet?] får om det flyttas.
Vi mäter också tjockleken på några bord i båten med skjutmått. Borden är klart tjockare i
botten. Där är det tom drygt 20 mm på något ställe. En genomsnittlig tjocklek av 15 mm i hela
båten är definitivt felaktigt om man skall bygga en replica. Detta måste undersökas mer.
På kvällen sitter jag och räknar medelvärden och interpolerar. Sedan tar jag Seths avritning av
förstäven och ritar dit de framräknade värdena. Det sista tar jag och formar till med ögat.
Stäven tycker jag ser fin ut och verkar sannolik, i alla fall inte osannolik. Det bör undersökas
mer om fastsättning etc.

Fredag 26 april 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Stefan

B: 2

V: Kallt, regn

Jag ringer Börje Nord och säger att han får börja arbeta hos oss en prövotid på fyra veckor ca
halvtid.
Efter en lång morgonkaffe åker vi ner och tar upp kölen. Jag mäter längd, bredd, böj osv. Som
tur är har de lagt på någon eller några cm överallt. De ojämnheter och knölar som finns borde
vara möjliga att ta bort utan att kölen blir för liten. Men det är på gränsen att kölfjädern blir
för tunn på mitten tror jag. Jag bestämmer i alla fall att vi satsar på den.
Vi lägger tillbaka kölen i vattnet och binder fast kopplet. Stefan fortsätter med klamparna och
sätter fast dem. Jag och Jonny åker till barackerna. Efter lunch far vi ut alla tre till
rekonstruktionen.
Stefan skär till mitt förslag på stäv i papp. Vi mäter upp hur relingshålen är placerade, men de
verkar placerade på måfå. Måste undersökas mer.
Vi konstaterar också att de övre borden på styrbord framom diket måste ha blivit monterade
ca 3 - 4 cm för lågt. Dels passar inte spantet med hålen i bordet, dels är styrbord ca 3 cm
kortare längs borden från kölen jämfört med babord.
Vi kikar också på hålen uppifrån och ned i essingen framme på styrbord. De skulle kunna vara
för att sätta fast en hå.

Måndag 29 april 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Stefan (Lennart)

B: 0

V: Kallt, uppehåll

Jonny tar sig en dag på kontoret tillsammans med Lennart. De går igenom föreningens
räkenskaper och ordnar så att jag får min lön. Stefan fortsätter med verktygen nere vid
museet.
Jag har stämt möte med Gunilla Larsson och träffar henne på kaffet bredvid museet. Vi får
igång en väldigt givande diskussion om Viksbåten. När kaffet är slut tar vi Noddan ut till
rekonstruktionen i Söderby-Karl och fortsätter vårt samtal där.
Fjädern på kölen menar Gunilla har sjunkit ner sedan båten rekonstruerades, då översidan var
flat. Jag visar delen under knät på spant 4 och min stäv. Hon tror båda verkar troliga.
Vi diskuterar bordflisan som sitter på bord 4 styrbord bakom diket. Vi är båda eniga i att den
är felmonterad. Den passar inte ihop med bord 4.

Gunilla menar håarna har varit surrade i omväxlande stora och små hål. Hon menar också att
det har suttit bettor på alla spant, något jag inte tror. Jag har bara sett det material som finns i
båten, men Gunilla refererar även till ett knä som hon har hemma. Det blir bestämt att jag
hämtar knät på tisdag.
Gunilla berättar att hon har gjort mätningar på bordtjocklek innan båten sattes ihop. Hon har
mått både på mitten och mot ändarna. Borden är tunnare mot stävarna. Hon har inte undersökt
om tvärsnittet av borden är ojämnt. Det blir bestämt att jag skall få hennes tabeller med
bordtjocklekar och att jag får kolla upp om borden är tunnare i kanten än på mitten.
Hon berättar att första bordet på babord i mitten troligen inte är så fint beroende på att det är
utbytt, som vi har trott. Det beror på att det har legat bättre lagrat än de andra.
Gunilla berättar massor om båten, historiskt, utgrävningar, o.s.v. Hon lovar mig en del
material som underlättar vår replicabyggnation.
Jag frågar Gunilla om det har varit någon tätning i köllaskarna. Hon svarar att det inte fanns
något drev där och inte heller något spår av samma typ som i landen.
Jag frågar också om hur köldymlingarna har sett ut, men det är hon osäker på. Hon kanske har
en sådan dymling hemma, så att vi kan kontrollera.
Jag kontrollerar också flisan på bord 4, som inte passar ihop med lösa bordbiten till bordgång
5. Den passar varken framför eller bakom.
En annan sak Gunilla påpekar är (att) spanttoppen på spant 3 styrbord troligen inte skall vara
där, eftersom hålen i borden är för stora.
Hon berättar också att hon börjat med dendrokronologibestämning. Jämförelser med kyrkan
har hittills visat att båten är äldre än 1200, så långt som kyrkan sträcker sig.

Tisdag 30 april 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny, Stefan

B: 1

V: Kall morgon, sol sen em.

Jag kollade litet på rekonstruktionen på morgonen. Vi träffade 2 ALU-killar klockan 9 och en
timme senare var det klart att de skall börja. De heter Roger Söderlund och Sivert Andersson.
Vi har också köpt ri och en rätskiva , flyttat huggkubbe m.m. Stefan har idag skaftat färdigt
alla verktyg.
Hos Gunilla i Rimbo får jag knät som hon har haft hemma. Däremot får jag inte några
tränaglar. hon säger att hon inte hittade några hemma, utan att de måste vara hos Ingvar
Johansson på KTH.
Hon har också glömt det mesta av materialet jag skulle få i Uppsala. Jag får en lista med
tabeller över bordens längd, bredd och tjocklek. Vi kommer överens om att jag ringer henne
på måndag och påminner henne om vad hon skall skicka. Hon säger också att det skall finnas
mer material hos föreningen eller på Vigelsjö gård. Tvärsnitt på kölen och hennes ritningar i
original skall finnas där, samt en del litteratur.
På seminariekvällen på universitetet tänkte hon prata mest om dokumentationen av Viksbåten.
Eftersom hon har pratat om själva båten förut. Hon blev också intresserad av att göra en
dokumentation av replicabygget om föreningen kan betala henne för detta. Hon sa att Ingvar
skulle ha en 7 - 8 tränaglar.

Torsdag 2 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Börje

B: 5

V: Molnigt, något varmare, lite sol.

Börje och jag har på förmiddagen bilat till sittbänkar nere vid Lommarens strand. Både för att
vi behöver bänkar men också för övnings skull.

Eftermiddagen ordnar vi huggbänkar vid Roslagsmuseet och provklinkar med de klinknaglar
som finns smidda. Det går förvånansvärt lätt att klinka med naglarna. De flyter ut väldigt fint.
Däremot fungerar inte brickorna bra.
De har för stora hål och ofta koniska hål med den större diametern ytterst. Det gör att det går
åt massor med material att fylla hålet och sedan börjar man slå på brickorna. De drar därför
ingenting. Jag skall be Lennart kika på provklinkningarna och se vad han tycker.
Jag ringer Seth och berättar att hans ritning inte stämmer. Han upptäcker att han har glömt att
rita överstävarna. Han lovar att rita om ritningen nästa vecka och även skicka med de tidigare
utlovade tvärsnitten.
Jag får också tag på Ingvar Johansson på KTH. Han berättar att det var han ihop med en
student som för två år sedan undersökte tränaglarna på uppdrag av Acke. De kom fram till att
det med minst 50% sannolikhet är ädelgran (Abies) [Abies alba, silvergran?]. Det är definitivt
inte ek, fura eller vanlig gran. Vidare saknas det för idegranen typiska vågmönstret i
årsringarna. Det blev inte skrivet någon rapport. Han hävdar med bestämdhet att han har trefyra tränaglar som de undersökte.
Jag pratar med Jonny om Gunillas ritning som hon gjorde 1994. Han säger att det var han som
flyttade alla saker från kontorsbaracken över till kontoret vi har nu.
På kvällen hade vi styrelsemöte. Det drogs upp riktlinjer för hur föreningens extrapengar från
kommunen skulle användas. Bland annat skall fler båtbyggare anställas.
Vi pratade också en del om ambitionen. Profilskrapa och mothåll bör smidas ganska snart. Vi
skall söka efter ädelgran till tränaglar. En del nya klinkbrickor måste smidas. De gamla har för
stora hål.
Föreningen skall också leta efter en lång stock då åtminstone tre plankor är längre än det
material vi har idag.
Åsa och Gunilla F har inte heller sett någon ritning i skala 1:10 som Gunilla Larsson har gjort.
Ingvar berättar också att han har ett prov från ett bord. Han säger att trät är mycket väl bevarat
och det är det bästa han sett som är så gammalt, även jämfört med konserverat virke.

Fredag 3 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Jonny

B: 3

V: Regn, ganska kallt.

Idag träffades vi på logen i Söderby-Karl. Besöket från Vimmerby/Storebro har sovit i våra
baracker under natten. Våra tre gäster är väldigt intresserade och har med sig en hel hög med
frågor. De har också gjort en linjeritning från Åsas och Gunilla F:s ritning, som de har fått av
Gunilla Larsson.
De skall bygga med bord i furu och göra en del andra kompromisser. De frågar om mina
synpunkter på vilka kompromisser man kan göra och vilka man skall undvika. Tex. tycker jag
att de kan tillverka traditionella stävkrafter eftersom dessa delar saknas i rekonstruktionen.
Däremot tycker jag att de inte skall använda kopparnit utan järnnitar.
Det blir bestämt att vi skall fortsätta hålla kontakten och så småningom segla ihop med
båtarna.
Vi blir bjudna på lunch jag och Johnny. Vi visar arbetsplatsen vid Roslagsmuseet och tackar
för ett trevligt besök. Innan vi lämnar logen har jag kollat stävmallarna. Jag har också kollat
tjocklek på bord i båten. De varierar och tex. bord 1 på babord är 22 mm på mitten och 19 mm
i kanten.
På eftermiddagen skriver och ringer vi litet och till slut hämtar jag Kalmarfyndet på
biblioteket. Idag upptäckte jag att biten på spant fyra inte passar så bra som jag hade trott.

Måndag 6 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Börje, Sivert, Johnny

B: 4

V: Regn, kall morgon +2 - 3 o C.

Igår träffade jag Johnny hemma hos honom. Vi planerade seminariet på universitetet och
skrev på ambitionsförklaringen.
Idag har Johnny gjort ärenden, städat runt barackerna och ordnat med administration och
utskick. Jag har pratat med Gunilla Larsson som lovade att kopiera litet material och skicka
till mig i morgon. Jag har lovat Gunilla att ta reda på hur mycket Seth och Kulturvision fick
för sitt uppdrag.
Börje hade jag lurat på plats redan klockan sju. Så han hade suttit i bilen en timma när vi
andra kom till vanlig tid klockan åtta.
Sivert gick lös på kölen. Först rätade han upp undersidan av kölen och sedan turade vi ut
formen på fjädern, som han nästan hann hugga färdigt idag.
Börje fick på sig groddräkten och letade tillsammans med mig efter planka XXXI och
XXXIII. Efter ca 30 minuter hittade vi sista plankan som hade kilat sig under buren.
Vi tog varsin planka. Först jämnade vi till kanterna och högg bort det mesta av ytveden.
Sedan turade vi upp den bästa sidan i en jämn båge och började bila. Vi märkte för på båda
kanterna och högg också från båda hållen.
Jag är litet orolig för om min planka skall gå att använda. Den är ganska krokig och jag har
varit tvungen att hugga S-form på ena kanten. Jag undrar om det går att rätta till med skoror
och stenar? Om det inte går har vi definitivt för litet material. Det är mycket av materialet som
är ganska krokigt. Men vi får väl tillåta oss litet experiment här i början.

Tisdag 7 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Johnny, Sivert, Börje.

B: 5

V: Soligt, varmt.

Vi tre fortsätter att hugga. Sivert och jag märker ut kölen för att rätta översidan. Kl.10 träffar
jag och Johnny Kristina på Roslagsmuseet. Vi pratar om aktiviteter runt Viksbåten i sommar.
När vi sedan har ätit åker vi ut till Gunilla Ederoth och Vemlinge gård för att fälla en
framstäv.
Den första vi tittar på är väldigt svår att fälla och onödigt stor. Men nästa träd är OK. Efter att
ha frågat Gunillas far om lov sätter vi igång. Vi bestämmer oss för att kapa ner grenen med
motorsåg och sedan hugga resten med yxa nere på marken. Jag tar första passet högst upp på
stegen. Jonny tar det andra och kapar ned grenen.
Sedan går vi löst med yxorna och börjar kapa på utvalda ställen. Vi får förutom stäven även ut
några knän och spantämnen. Men vi hinner bara precis börja innan dagen är slut.
Jag har också fått brev från Gunilla Larsson idag, innehållande början till katalogen som utgör
bilagan till hennes bok om Viksbåten. Men tyvärr tog pappret hennes slut och inte fick jag
heller planköversikten som jag har mest nytta av.

Onsdag 8 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Johnny, Börje, Sivert.

B: 20

V: Sol, något svalare.

Jag skrev fel om gårdagen. Det var idag vi träffade Kristina. Vi började morgonen med att
skafta om några yxor och hugga litet mer på köl och bord. Efter mat sticker vi och hugger mer
på stävämnen. Vi spräcker bort bitar och bilar ned grovt för att orka bära ut ämnet.
Bitarna som blir över går till ved och vi kör hem det till Ederoth. Spantämnena slänger vi i
sjön vid Lommaren och stäven vid museet. Efter sillakebehandling och en lång dag åker vi
hem, utom Johnny och jag som åker till baracken.

Klockan sju åker vi ut till Erikskulle och letar efter delar till båten som skulle finnas där enligt
Gunilla Larsson. Men vi hittar ingenting där. Vi åker också förbi och tittar ungefär var
Viksbåten hittades. Det är ett fascinerande landskap. Man kan tänka sig hur högt vattnet gick
på den tiden. Faktiskt finns en del av sjön kvar ännu idag som nu ligger c:a 1 m över havet.

Torsdag 9 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Johnny, Sivert

B: 40

V: Kallt, blåsigt.

Sivert hugger på stävämnet. Vi börjar med att hugga ena sidan plan och sedan hugga den
andra ned till 10 cm tjocklek. Sivert hinner nästan färdigt med första sidan, men måste sedan
iväg ett privat ärende på eftermiddagen. Det går fort och blir bra det Sivert gör.
Jag tar plankan jag har huggit plan och finhugger med breda skarvyxan. Det går efter litet
träning förvånansvärt bra att få till en fin yta. Men det tar en väldig tid. Man ser inte var man
skall hugga utan måste känna med handen på ytan om den är slät. Om ytan är mycket ojämn
måste man hugga bort ojämnheterna först och sedan gå efter en gång till och släta till. Den är
väldigt känslig yxan.
På eftermiddagen blev det kontorsarbete med dagboksskrivning, telefoner och förberedelser
till universitetsföredraget.
På kvällen har vi en liten invigning av arbetsplatsen. Vi grillar korv och värmer oss litet runt
glöden. Norrtälje Tidning kommer och fotar och skriver litet.

Fredag 10 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Johnny (morgon)

B: 15

V: Kallt! Kuling!

Vi träffades vid Vigelsjö gård och slängde i krokarna. Sedan åkte Sivert till museet och
fortsatte med stäven. Johnny gick upp till medialinjen. Jag kompletterade OH-bilderna med
mått jag hade tagit på rekonstruktionen tidigare på morgonen. Efter ett par telefoner åkte jag
ned till museet och drack kaffe med Johnny som sedan åkte hem. Sivert stack som vanligt
hem och åt byggfrukost.
Sedan fortsatte Sivert och jag att hugga. Sivert högg andra sidan av stäven så att den är c:a 10
cm tjock överallt och sedan grovhögg han även ytterkanten.
Jag högg färdigt sista halvan av min planka med skarvyxan. Ritade på tjockleken 19 – 21 mm
och började bila litet på andra sidan.
Klockan tre packade vi ihop och slängde alla delarna i ån. Precis lagomt till regnet började.

Måndag 13 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Stefan, Sivert, Börje, (Johnny kontor)

B: 20

V: Varmt, soligt, fint!

Sivert fortsatte att hugga översidan av kölen. Vi andra tre åker till rekonstruktionen och ritar
av stävarna exakt eftersom mallarna inte stämmer. Det är svårt att rita av. Jag uppskattar att vi
får en noggrannhet på ± 3 mm.
Tillbaka på museet får vi över formen (sett från sidan) till grenen vi har huggit och den gamla
bakstäven. På bakstäven fattas det en cm för andra bordgången, men jag anser att det inte
spelar någon roll. Vi kan minska litet på landet och justera bordet någon mm just där.
Börje tar bakstäven och Stefan tar framstäven. Stefan har mycket att ta bort, men Börje går på
finliret nästan direkt. Jag bilar färdigt sista sidan av min planka. Sivert blir färdig med
översidan av kölen.
Vid halv fyra åker jag och Jonny in till universitetet. Gunilla Larsson pratar i 45 minuter och
berättar om hur hon hittar båten och börjar rekonstruktionsarbetet. Jag tycker att det är
spännande att höra om båten.

Sedan pratar Jonny om föreningen och jag om själva båten och om vår replicabyggnation. Det
blir livlig diskussion efteråt och Carl-Olof verkar trivas.
Jag berättar om hur jag räknat fram stäven, om de tre bettorna och att båten kanske har varit
smalare bak.
Jag har också berättat om vårt mål att få till en öppen kommunikation och att vi är positiva till
kritik. Det var ett femtontal på föredraget och vi är nöjda med vår föredragning.

Tisdag 14 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Stefan, Börje (Johnny div.) B: 15

V: Lagom varmt, soligt, dvs. perfekt.

Börje blir färdig med sidoprofilen på fm. och vi hänger upp lod samt mäter upp mittlinjen
med hjälp av loden. Sedan märker vi ut bredden både på fram- och bakkanten. Vi har mätt på
rekonstruktionen och lagt på någon millimeter för slitage och krympning.
Stefan gnetar på med framstäven. Det tar lång tid. Vi provar att lägga stäven ned och det
verkar fungera bättre. Vi övar också lite rörelsen att hugga med underarmarna och låsa
handlederna. Det verkar också hjälpa. Han får litet mera kraft i slagen.
Jag hugger färdigt andra sidan av min planka med skarvyxan, men hinner inte kontrollera
tjockleken.
Jag ser att det finns en del småsprickor i kölen. Sprickorna är mörka och måste vara från
tidigare. Johnny berättar att ämnet har varit en hel vår på land, men att den var väl
impregnerad med både linolja, tjära och sillake. Sprickorna bedömer jag som små och ytliga.
På Börjes akterstäv börjar det komma fram ett dåligt parti. En del av träet runt en stor kvist
har blivit angripet av något. Det ser inte helt bra ut. Det mesta kommer emellertid att
försvinna när vi fäller borden på plats. Jag bedömer att styrkan i stäven inte väsentligt
försämras av det dåliga partiet.
Inte heller i originalet har de haft förstklassigt material. Vi har tex. sett stora kvistar i borden.
Jag bestämmer därför att vi skall använda oss av ämnet. På kvällen har vi styrelsemöte.

Onsdagen 15 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Stefan, Johnny

B: 12

V: +5 o C, regn

Idag är Johnny med och bygger på båten. Jag kan inte låta bli att skratta. Jag känner inte igen
Johnny. Han har en annan attityd och kroppsspråk än han brukar. Det ser ut som om han trivs
att vara en av grabbarna som hugger båt.
Johnny hugger av undersidan av kölen så att den får rätt höjd. Jag lägger på 10 mm fram och
15 mm bak för krympning och slitage, jämfört med de mått jag har tagit på rekonstruktionen.
Speciellt bak har jag sett att kölen är sliten i underkant, trots att originalet säkerligen har haft
en extra slitköl.
Nu börjar det se bra ut det Stefan gör. Han blir färdig med några av ytorna på insidan av
stäven. En av ytorna har inte den jämnhet jag önskar. Jag försöker tänka viking och frågar
Stefan hur han skulle ha gjort om han var viking. Han svarar att han skulle varit nöjd med
resultatet.
Därmed är saken klar. Detta är ett arkeologiskt experiment. Inte ett fint båtbyggeri. Ytan får
vara som den är.
Jag kontrollerar mitt bord, men det är för tjockt på ena ändan. Jag tar skarvyxan och justerar
och kontrollerar igen. Men skarvyxan tar verkligen inte bort mycket material. 0,5 – 1,5 mm
uppskattar jag vara lagom att hugga bort med den yxan.
Jag har alltså tagit bort för litet och måste justera en gång till. Kontrollen med en krumpassare
talar om att bordet är ca 22 mm som tjockast mitt på och som tunnast 19 mm på någon punkt
mot ändan av bordet. Precis vad jag hade önskat.

Det går bättre och bättre att använda skarvyxan. Faktiskt bättre än vad jag trott. Jag gissar att
det nu skulle ta mig en timme per meter om jag slarvar litet med finishen.
Men det kräver att alla stora ojämnheter är bortbilade och att tjockleken är den rätta så när
som på 0,5 – 1 mm. I annat fall tar det breda yxbladet i alla ojämnheter och det går för
långsamt.
Jag hugger på tvären på plankan och en aning på skrå. Jag står uppe på plankan som ligger på
marken och koncentrerar mig på att hålla vänsterhanden i samma position.
Jag tar en liten sväng med kontorsarbete i barackerna och fortsätter sedan med akterstäven.
En titt på kölen idag avslöjar att sprickorna har svällt igen, nu är det regnar på kölen.
Det kändes som en bra dag. Tack för den här veckan. Nu är det Kristinhimmelfärdshelg och
jag skall hämta hit min gamla Triumph 56:a.

Måndagen 20 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Börje, Roger

B: 20

V: Kallt, litet sol på em. (5o C morgonen)

Sivert hugger köl. Först kanterna på fjädern på förmiddagen och sedan kanterna på stolpen
under. Börje jämnar till akterstäven på förmiddagen och tappar sedan ut falsar för borden.
Roger är ny ALU-kille. Han får börja med att plocka upp styrbordsplankan längst bak ur ån.
Han jämnar till kanterna och hinner bila överkanten på ena sidan och börja på underkanten
innan dagen är slut. Det går åt mycket tid att visa hur man hugger.
Jag själv blir färdig med insidan på framstäven och större delen av utsidan.
På eftermiddagen kopierar jag några papper och åker sedan förbi rekonstruktionen och tar en
del mått. Jag mäter på några olika ställen och kommer fram till följande genomsnitt.
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På seminariet förra måndagen berättade Gunilla L bl.a. följande. Att hon hade beredskapsarbete på Erikskulle
1985 då hon fann delarna från Viksbåten. Hon har ritat alla plastfilmerna själv.
Lars Löfstrand har hjälpt henne med att försöka dendrokronologibestämma Viksbåten. Margareta Lindstrand
[Lindskog] från Söderby-Karl har gett många upplysningar om båten, fyndet och lokala traditioner.
Lars Lundblad har tillsammans med Gunilla avsökt Söderängen vid Vik efter andra båtrester med hjälp av
georadar. De gjorde några provgrävningar samtidigt.

Tisdagen 21 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Börje, Roger, Stefan

B: 25

V: Kallt, sol, vind

Sivert fortsätter på kölen. Jag hugger färdigt konturen på framstäven och grovhugger sedan
sidorna. Börje gör färdigt det sista på akterstäven och tar sedan upp sin planka och finhugger
första sidan. Han hinner också börja på nästa med bila.
Roger fortsätter med sin planka. Det går bättre idag och han hinner nästan färdigt andra sidan.
Vi bara bilar plankan eftersom den är för bred och väntar med finputsen tills vi har tagit ut
formen på plankan.

Stefan hämtar upp planka XLIII och börjar bila. Vi hugger plankorna i följande tjocklekar:
Mittbitarna 21 mm på mitten och 19 mot ändarna och de som avslutar mot stävarna är 15 mm
mot stävarna och 19 mm i andra ändan mot mitten.

Onsdagen 22 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Börje, Stefan, Roger, Sivert

B: 27

V: Sol

Sivert har huggit färdigt kölen. Roger har dimensionerat sin planka färdigt. Börje måste gå
över sin planka en gång till, den är för tjock på mitten.
Stefan blir färdig med första sidan och börjar finhugga. Jag fortsätter med stäven och hugger
ned kanterna till strecken.
Roger och jag kikar på planka L I. Den är väldigt bucklig. Det går inte att ria upp den på ett
bra sätt. Skall vi hugga av fibrerna eller skall vi elda för att basa plankan och skall vi då hugga
före eller efter basningen.
Jag pratar med Kristina om lov att elda nere vid ån och hon säger att det är OK bara vi får
tillstånd av brandmyndigheterna. Jag ringer brandmyndigheterna som säger att det inte går att
få något. Man skall istället ringa en telefonsvarare och höra om man får elda.
Vi har också fått svar från Roskilde på träproverna på tränaglarna. Naglarna är enligt
Crumlin-Pedersen av en och kilarna av ek.

Torsdagen 23 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Stefan, Sivert, Roger, Johnny

B:15

V: Sol, varmt, perfekt, skönt

Sivert hugger och börjar finputsa förstäven. Stefan finputsar sitt bord och börjar bila till
tjockleken. Johnny bygger en glödbädd till att basa/grilla plankor som är för krokiga.
Roger bilar ner plankan LI lite på tjockleken. Jag hugger till laskarna på kölen.
Lennart kommer ner efter lunch med en tjej som är konstnär och kanske skall dokumentera
bygget.
När kölen är färdig smörjer Roger in den med 50% / linolja/ 50% tjära på undersidan och
börjar sedan tillpassa stävlasken mot kölen. Innan vi går hem har vi på sillake på stävarna och
översidan av kölen.
Gunilla Ederoth är också här och arbetar. Hon smir profilskrapan åt oss.
På kvällen pratar jag med Gunilla Larsson om hur akterstäven suttit ihop med kölen. Det är
speciellt huvudet på tränaglarna jag undrar om, hur de ser ut. Hon hänvisar till filmerna.
På eftermiddagen pratar jag också med Acke. Han säger att de inte använde plankor till
Blanka som var ojämnt vridna utan kasserade dem.
Jag pratade också med Börjes handläggare som säger att Börje har slutat p.g.a. personliga
privata skäl.

Fredagen 24 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Sivert, Johnny

B:15

V: Varmt, Soligt.

Sivert är tålmodigheten personifierad. Han hugger på förstäven och tappar ut urtag för borden.
Jag, Roger och Johnny eldar med kol och ekspån i glödbädden. Först värmer och böjer vi till
änden på bord LII, sedan tar vi slängen på bord LI. Sista bordet har vi 30 min. över glöden
och det verkar fungera bra. Vi har hela tiden på vatten och vänder plankan så fort det går.
Efter basningen spänner vi fast borden så att de rätas ut och låter dem kallna så.
På eftermiddagen tillpassar Roger lasken till akterstäven. Jag gör ett nytt handtag till
skavhyveln.

Jag diskuterar med Johnny om Acke och att han inte använde ojämnt vridna bord. Han svarar
att föreningen varken har tid eller råd att göra det. Jag tillägger att de troligen hade knappt om
material när de byggde originalet.
Jag smörjer kölen med tjära-linolja och har tänkt låta kölen ligga uppe över helgen. Men jag
ångrar mig eftersom det är långhelg och vi slänger allt på sjön innan vi går hem

Tisdag 28 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Roger, Johnny, Nora

B: 72

V: Kallt, Regn

Johnny ordnar med föreningen. Nora … har börjat som konstnär och skall dokumentera/rita
det vi gör när vi bygger.
Sivert blir färdig med stäven till lunch och vi tar upp bord LII vi började med i fredags. Den
ser ut att ha fått den form vi vill och den rätar sig inte mycket när vi lossar på repen som håller
den i spänn. Vi riar upp ena sidan och Sivert bilar den. Innan dagen är slut hinner vi märka ut
tjockleken och även börja hugga andra sidan.
Roger och jag tar upp kölen. Den har fått en märklig beläggning som vi först skrapar bort och
sedan borstar bort det sista:
Roger tar upp den planka Börje höll på med. Han bilar först färdigt sida två och börjar sedan
finhugga med tväryxa. Det är svårt att hugga med tväryxan, så det går långsamt för Roger nu i
början. Men trots att det regnar och går tungt verkar Roger vara på bra humör. Han pratar som
han aldrig gjort förut och vi märker knappt att klockan blir fyra.
Rogers planka XXX III, B13 skall vi finhugga med tväryxa/skarvyxa och Siverts skall vi
hyvla (LII, B77) för att se om det blir någon skillnad i kvalitet, yta, osv.
Jag har tjära-linolja på undersidan av kölen, slipar till skavhyveln och hyvlar översidan av
kölen. Hyveln fungerar bra, men den har lätt för att hugga av stora flisor om man hyvlar emot
veden. Jag hyvlar därför mycket på skrå.
Efter att ha kilat fast kölen på bädden börjar jag tillpassa förstäven till kölen.

Onsdag 29 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Johnny Nora, Sivert, Roger

B: 12

V: Lite sol, en del moln, 10-15o C

Jag sa till Johnny idag att jag tror vi hinner 4,5 bordgång tom andra augusti när jag åker hem.
Vi får se om det håller.
Sivert blev idag färdig med att bila sin planka och han har nästan hyvlat den färdig också.
Roger blir färdig med finhuggning till lunch och vi tar upp den andra plankan vi grillade i
fredags. Den har blivit klart bättre än förut, men inte helt perfekt. Vi gör som vanligt, riar upp
första sidan och börjar hugga.
Jag upptäcker att bakstäven har blivit fel tillpassad. Den har blivit 4-5 cm för låg vid
mätstället. Jag beslutar att kapa stäven 1 cm för att kunna passa in lasken på nytt. Stäven är nu
1 cm för kort och 1 cm för låg i förhållande till originalet.
När stäven är inpassad på nytt börjar jag borra hål för spik och tränagel. När det är klart
fortsätter jag tillpassningen av framstäven.
Jag förbereder ämnen till tränaglar Sivert skall tälja i morgon och har sedan på sillalake på köl
ovansida och stävarna.

Torsdag 30 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Sivert

B: 21

V: Uppehåll, varmt och sol sent på em

Roger fortsätter med planka L I. Strax efter lunch är han färdig med att hugga och hyvla första
sidan. Den andra sidan märker han upp själv och fortsätter sedan att bila den.

Efter en timme är Sivert färdig med att hyvla bordet. Han täljer först till en tränagel av ene
som blev för liten och sedan en i rätt dimension. Jag täljer också till en. De skall sitta i stäv köllasken fram.
Sivert och jag hämtar sedan en del material från Vigelsjö gård. Vi tar ämnen till kilar för
tvingarna, en bordvridare och två höga huggbockar.
Sivert hugger till kilarna och hinner även börja på första bocken.
Jag kokar upp tjäran jag började med igår. Den blev inte tillräckligt tjock av gårdagens
kokning.
Jag borrar hålen till framstäven. Först för de två spikarna och sedan för de två tränaglarna.
Gunilla Ederoth kommer också förbi och spinner tråd att täta laskarna med.
Jag hämtar broschyren på medialinjen och delar ut till några som vill bli medlemmar i
föreningen.

Fredag 31 maj 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Sivert, Roger, Mats, Jonny

B: 20

V: Något sol, ca 15oC

Roger hugger och hyvlar färdigt sin planka. Sivert gör färdigt bockarna och hjälper sedan mig
på eftermiddagen med att få på stävarna.
Jag börjar med att tillpassa alla tränaglar och justera spikhålen mm. Jag gör också en liten
ränna att lägga tätningstråd i på främre lasken. Jag täljer också till några kilar.
Sedan åker jag ned till baracken och ringer samt kvitterar ut min lön i kontanter.
Efter lunch kommer medialinjen ner och filmar när vi monterar fast stävarna.
Så plockar Jonny fram mjöden! Vi tar ett glas och skålar för stävresningen.
Till sist har jag på tjära-linolja på stävarna och översidan av kölen, samt lindar in stävtopparna
i våta remsor för att hålla dem mjuka tills vi skall forma dem.
En spännande och händelserik dag. Men jag följde dåligt med vad Roger gjorde idag.

Måndagen 3 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Nora, Åsa B: 22

V: Halvsoligt, sommar, varmt

Idag började Åsa Egerquist. Hon förbereder och hyvlar till styrbords bord längst bak. Jag jar
ut formen på babordssidan och hugger och justerar land och spunning.
Det är en hel del arbete med att få bordet i rätt grader. Det behövs vindor på två ställen och
skordor för att det skall fungera. Till slut ser det bra ut, men tyvärr kommer en liten del ytved
med.
Roger fortsätter med det bord Stefan började med för två veckor sedan. Stefan ringde idag och
sade till Jonny att han slutar på grund av att han måste söka arbete. Nora sitter och ritar. Hon
tycker fortfarande att det är litet för kallt. Vi åkte också iväg på fm allihop till Söderby-Karl,
för att alla skall få se båten och för att jag behöver kontrollera några mått.

Tisdagen 4 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Nora, Åsa, Jonny, Roger, Sivert

B: 26

V: Fint, varmt, halvsoligt

Nora var nere vid förmiddagen och ritade. Jonny har ringt till sponsorer hela dagen.
Sivert har skrapat dekoren på köl och stävar och sedan plockade vi upp bord LVIII, S 21, som
Sivert hann kanta och börja bila första sidan.
Roger blev färdig på eftermiddagen med resten av bordet Stefan hade börjat på. Första sidan
hade Stefan finhuggit med skarvyxan, men andra sidan finhyvlade Roger.
Det gick mycket bättre att hyvla när bordet var absolut helt nyfuktat, menade Roger. Han hade
haft bordet i ån över lunchen i en timme precis innan han började hyvla.

På eftermiddagen blev alla litet hindrade i arbetet. Vi var tvungna att titta lite på tävlingen
med flottar som studenterna hade i Norrtäljeån.
Åsa hyvlar färdigt bordet och hugger sedan spunningen på SB bak och slätar till kölen.
Jag passar till mitt bord färdigt. Ytveden blir med på ca 40 cm i överkant av bordet och ca
max 1 cm. Vi har ont om material och accepterar detta.
Jag slår i kilen bak litet extra och kapar av den och skrapar dekorationslisten förbi.
På kvällen har vi styrelsemöte. Vi diskuterar ytved. Föreningen har begränsad ekonomi och
man har på ett tidigare stadium sagt att man accepterar ytved på något enstaka ställe. Vi
diskuterar placering av klinknaglar. Placering av klinknaglar bör göras på ett
hantverksmässigt riktigt vis. Dvs. med samma metod som de skulle kunna ha använt på
vikingatid med tumme – pekfingeravstånd. Exakt samma placering som på originalet behöver
därför inte eftersträvas, utom vid laskar och liknande där placeringen är viktig.
Jag tar också upp på styrelsemötet att bygget framskrider långsammare än jag tänkt. Bl.a.
beroende på att jag har missbedömt att det går tid både på att vara ledare för ett ALU-projekt
och att vara båtbyggare.
Likaså räcker det inte att dubbla eller tredubbla tiden allt tar jämfört med vanligt träbåtbyggeri
som jag trott. Det handlar mer om femdubbling av tiden.
Jag kom nu på en person, som berättade för kanske två veckor sedan, att han var med när
kölen togs fram för två år sedan. Han berättade att de klöv ämnet i två halvor och sedan
började bila på kölen.
Tillbaka till styrelsemötet. Jag har alltså gett upp tanken på att hålla ett tidschema, utan
arbetar på så gott och fort jag kan. Styrelsen tycker det verkar bra och accepterar idén.
Jag har i alla fall en idé om att hinna 4½ bordgång till andra augusti, men det är inte något mål
och skall heller inte vara en måttstock på om arbetet är bra utfört.

Onsdag 5 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Roger, Åsa, Nora.

B: 83.

V: Varmt, sol, Roger i bar överkropp.

Sivert kör på med sin planka, färdig med första sidan, märker på andra sidan själv, 15 mm
mot stäv och 19 mm mot änden och börjar hugga nästa sida.
Nora sitter med oss på förmiddagen. Hon överlämnar också de första färdiga skisserna. De ser
väldigt bra ut.
Roger och jag tar upp tre plankor ur ån. Men efter lite fundering kommer jag på att jag måste
göra om plankfördelningen i båten. Roger tar därför planka XLV, B23 och vi lägger de andra
tillbaka i ån.
Roger kör det vanliga, kantning, uppmärkning första sida och sedan bilning.
Jag åker på morgonen förbi Söderby-Karl. Jag hittar inga dekorlinjer på utsidan på första
bordet. Vi gör likadant.
Åsa håller på och kopierar mitt bakre bord ända tills jag har börjat tillpassa det främre bordet
på babord. Jag upptäcker att mitt bord är för litet och byter därför bord med Åsa som har ett
bredare bord. Planka LII blir alltså S13 och XLIX blir B11. Åsa blev säkert lite sur på mig för
att jag tog ett bord som hon hade lagt ner arbete på.
Åsa fortsätter med sitt nya bord och hinner nästan prova det en första gång. Jag skrapar landet
på mitt bakre bord och fortsätter sedan med tillpassning/spunningshuggning för främre bordet.
Sedan åker jag hem till Jonny och snackar lite.

Torsdag 6 juni 1996, Sveriges nationaldag. (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Sivert, Nora, Johnny.

B: 165. V: Korta regnskurar.

Johnny jagar sponsorer och Nora ritade vid museet på förmiddagen.

Både Roger och Sivert hugger vidare på sina plankor.
Jag var förbi originalet och försökte se hur det är med drevrännor i spunningar/bordhalsarna.
Det är endast två hela bord som ansluter till stävarna och jag kan inte se hur tätningen är löst
på originalet. Jag kan inte heller se något på de kopior av bordsavritningarna som föreningen
har.
Jag bestämmer mig därför att tänka själv och gör en S-formad drevränna i anslutningen mot
stäven, på det bord jag började med i går.
Jag sätter på bordet babord bak för att kolla ett gradtal att sätta över till styrbordssidan. Jag
upptäcker samtidigt att jag har stuckit fel för klinknaglarna och spiken, men markeringarna får
bara vara så och så spikar jag på rätt ställen sedan.
Därefter prövar jag babord fram två gånger.
På kvällen kommer det 140 - 150 personer och hör på tal, sång och kikar på båten.

Fredag 7 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats Sivert Roger Jonny.

B: 55.

V: Sol, varmt, fint.

Jonny ringer som vanligt. Roger hugger som vanligt, men hans planka är ovanligt besvärlig
och vresig. Det tar tid att hugga den.
Det går lättare att finhugga sedan Roger slipat yxan länge och noggrant på slipstenen.
Däremot fastnar yxan mer vid grovhuggning i stället för att fläka bort material. Yxan får mer
nyp i stället för att studsa, både fördel och nackdel.
Sivert hugger det sista på sin planka och hyvlar den sedan fram till lunch. Därefter letar han
och jag fram planka XXVI, S23. Vi kör vanliga proceduren med kantning först och sedan
märkning, men efter det blir det hemgång för Sivert.
Jag börjar dan med at prova bordet fram på babord och göra det färdigt. Sedan fortsätter jag
med styrbord bak (Åsas). Jag hinner prova det en gång och är färdig för nästa prövning, så när
som på spunningen i stäven. Innan jag går hem smörjer jag på saltlake på stävarna och lindar
om banden efter att ha fuktat dem. Jag sätter dessutom på plastpåsar för att hålla på fukten, på
stävtopparna alltså.
På kvällen blir jag lite orolig för att jag inte har dragit in borden tillräckligt mot centrum
närmast stävarna och att detta skall ge problem vid tillpassning av bordgång två. Detta måste
kontrolleras.

Måndag 10 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Roger Jonny, Nora

B: 35

V: Varmt, fint.

Jonny går div. ärenden och ringer. Han börjar bli trött på att arbeta så mycket med föreningen.
Jag märker att han är trött och sur. Halv tolv är han med och tar emot stocken från Blekinge
och klockan ett har vi möte med Lunden hantverksgrupp. Lennart är med som har ansvaret för
kringgruppen, men tyvärr reser han i morgon.
Nora är nere lite på förmiddagen och visar förslaget till vykort hon ritat. Hon tar också fram
sin pall och tecknar av oss på några skisser, som hon brukar göra.
Rogers planka är envis. Roger håller på hela dagen i dag också med att bila. Han hinner också
börja hyvla lite.
Jag var förbi originalet på morgonen. På rekonstruktionen är det bara lite knäck mellan
borden/bordhalsarna och stäven. Det beror till största delen på att det är hugget mer på
spunningen än vad vi hittills har gjort på rekonstruktionen. Detta är enkelt att göra när vi
börjar tillpassa nästa bordgång.

mjuk övergång

knäck

FEL

spunning

RÄTT

Jag ser också att jag kan skära in en aningens hårdare än vad jag har gjort. Jag tar kontrollmått
på bredden ca 20 cm från stävarna för att kunna jämföra med replican.
Jag tillpassar bordet S11 färdigt. Jag skrapar drevrännan och gör även färdigt drevrännan på
bord B11. Det sista jag gör är att hugga och hyvla till formen på B12. Den har vridit sig
tillbaka och måste eldas igen.
Jag tar vägen inom kontoret och ringer Lars Stålegård och Gunilla Ederoth. Med Gunilla
bestämmer jag att komma och hämta hennes kardor, vilket jag också gör på vägen hem.
På kvällen sitter jag och ritar och funderar på akterstäven. Tyvärr kommer jag då på att den är
felmonterad. Den sitter två cm för högt vid mätpunkten. Stäven satt alltså riktigt som Roger
hade tillpassat den från början. Vi får se hur man bäst justerar det längre upp på stäven. Det
går inte att flytta den nu när den är fastnaglad. Att felet har uppstått beror på att jag har haft
två olika referensnivåer för att mäta höjd på akter resp. förstäven och inte kommit ihåg det.
Jag har använt samma referensnivå på båda.

Tisdag 11 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Roger, Jonny

B: 30

V: Varmt, sol

Sivert bilar plank! Jag, Roger och Jonny går lös på stocken med kilar, klubbor och släggor. Vi
märker upp toppändan och börjar med att slå in järnkilar , 9 st., längs strecket. När sprickan
har vidgat sig byter vi till träkilar och slår även in kilar från sidan.
Stocken spräcks inte helt bra mot rotändan. Jonny som leder spräckningen är inte riktigt nöjd.
Det är också en hel del fibrer som håller ihop halvorna.
Träklubborna håller inte och skaftet på ena släggan har gått av.
Så vi prövar med en murbräcka. Två man lyfter stocken mitt på i en lina på var sida. Den
tredje står bakom och håller i änden och riktar. Alla tre är med och ger stocken fart. Det blir
en jäkla kraft och är effektivt.
Roger hinner hyvla sin planka klart innan han går hem för dagen.
Madde och Chatrine från Lunden kommer på eftermiddagen och börjar med drevet. Gunilla
Ederoth kommer också och det blir en hel del experiment och jämförelser med originaldrevet.
Håret från Highland Cattle ser ut att vara av samma kvalitet som originalet.
Att bara spinna tråden går men är svårt. Dessutom liknar det inte originaldrevet. Först när vi
tovar och rullar ihop håren och därefter spinner dom liknar det originalet. Det går bäst och blir
jämnast om håren först är kardade.
Sen är då frågan om vikingarna kardade ullen? Enligt Gunilla så kom kardorna först senare.
Som vanligt har vi ingen att fråga. Eftersom ingen kan bevisa om det fanns kardor eller om
drevet är kardat bestämde vi följande. Vi börjar med att karda eftersom det gick bäst och vi
gärna vill ha fram några meter ganska snart
Jag hinner inte mycket mer än att hugga till laskarna på bakersta borden, eftersom det har
varit så mycket annat i dag. Men jag var också förbi rekonstruktionen både före och efter
arbetet för att kika på stävkonstruktionen, framförallt bak. För mig ser det ut som om

akterstäven skall vara något mer rest än vad som är gjort på rekonstruktionen. Detta både när
man tittar på bordgångarna
som ansluter stävarna och märkena efter dem, samt om man siktar i underkant av akterstäven
framåt längs kölen. Stäven hänger då ner en aning.
Det kanske går upp i upp med felet jag gjorde på akterstäven. Det gäller att ha lite tur!
Stocken, innan vi börjar spräcka den, är 67 cm under barken i topp och 103 cm vid rotändan,
samt 382 cm lång.

Onsdag 12 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats Roger Jonny Nora

B:45

V: Fin förmiddag, sedan störtregn ett tag

Roger började med att kanta bord XXVIII. Sedan fortsatte han att klyva tillsammans med
Jonny. Det går faktiskt ganska fort att klyva. Stocken är nu kluven i tre 6:e-delar, två 8-delar
och en 4:e-del. Den ena åttondelen har vi dessutom börjat hugga/klyva ut bitar från, för att
minska bilningsmängden.
Jag har inte fått gjort så mycket. Jag har borrat några hål och valt ut nit och två stävspikar.
Sedan har jag hållit på med drevet tillsammans med Madde, Chatrine och Ylva. När det var
tovat färdigt så tvinnade vi det och slog sedan ihop till ett tvåtrådigt rep. Efter det värmde vi
tjära och drog tråden genom det. Tjäran var varm och lättflytande men inte så varm att man
brände sig om man snabbt doppade ner fingret i tjäran.
Då var det sedan dags för att sätta dit första borden. Först hade jag tjock tjära i landet och
spåret på bordet. Sedan rullade jag ut det nya drevet. Men det såg inte bra ut. Det såg ut att
vara alldeles för stort. Jag böjde också dit borden och det blir en glipa på c:a 3 mm trots att jag
tvingar hårt.
Det är något som inte stämmer och jag blir förtvivlad och sur. Nu har vi följt ett råd från
Danmark att tro på det man ser och inte försöka göra bättre eller annorlunda. Spåret i landet är
lika tjockt som på originalet eller något djupare. Drevtråden har vi gjort så tjock som
originaldrevet känns. Men det stämmer inte ihop.
Jag lämnar ena bordet kvar fastklämt med tvingar för att se om det komprimeras under natten.
Väl hemma sitter jag och funderar på varför det inte stämmer. Är drevet inte från Viksbåten?
Lite troligt. Det är märkt och lagrat av Ersson och har legat i samma gamla ämbar sedan dess.
Skall det vara stor glipa mellan borden? Det är inte heller troligt. För det första blir
konstruktionen svag För det andra skulle man inte behöva hyvla land över huvud taget med en
sådan konstruktion. För det tredje finns det inga historiska eller samtida exempel på detta. Då
återstår det tredje jag kan tänka mig. Drevet har genomgått en förändring och känns tjockare
och har blivit utfyllt med salt, tjära, osv. Därför blir det fel när man jämför tjockleken med
nytt elastiskt nöthår. Det måste mycket mer nya elastiska fibrer till för att de skall kännas lika
stumma som de gamla.
Efter konsultationer med Jonny har jag/vi bestämt att minska drevtjockleken till kanske
hälften eller det jag tycker känns bra. Vi har svårt att verifiera vår teori. Man kanske skulle
räkna hårstråna i respektive tvärsnitt eller väga dem. Jag tröstar mig med att vi faktiskt gör ett
arkeologiskt experiment. Att jag misslyckades med att sätta dit borden känns lite mer okay.
Dessutom: hade jag arbetat för storbonden Bielke hade jag utan vidare gjort nytt och tunnare
drev om jag tyckte att det första kändes för tjockt. Han hade kanske kapat huvudet av mig om
inte båten blev bra.

Torsdag 13 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Roger, Mats, (Nora, Jonny, Åsa)

B: 20

V: ösregn, regn, uppehåll

Det börjar bli så mycket folk på deltid som jobbar för föreningen. Jag börjar därför nu med
närvaro av dom som är här hela dagen. Övriga sätter jag inom parentes och skriver här i
boken endast om de gjort något på replicabygget. Eller i direkt anslutning till det.
Vid en första blick kan det sista jag skrev i går låta som ett cirkelresonemang. Men det är det
inte av det enkla skälet att vi anser att de har byggt en bra båt. Det är därför inte
motsättningsfullt att göra en så bra lösning som möjligt när vi inte kommer vidare på annat
sätt.
Drevet har inte blivit komprimerat på båten under natten. Jag bestämmer mig därför att spinna
nytt drev som jag tror det bäst skall se ut. Jag börjar med att karda och tovar sedan ihop
tullorna till en lång korv. Efter det tar jag hjälp av Roger som får agera spinnrock medan jag
spinner.
Det går åt hela förmiddagen innan jag har fått ihop tillräckligt med garn till första borden.
Efter lunch tvinnar Roger och jag ihop garnet till en tvåtrådig drevtråd. Sedan värmer jag tjära
på kolbädden nere vid ån och doppar tråden försiktigt ner i tjäran för att inte få för mycket
tjära på tråden. Jag lindar vartefter upp tråden hårt på en pinne och lägger ett lager otjärad tråd
emellan varje dopp för att inte få för mycket tjära på tråden.
Därefter masserar jag trådrullen mellan två stora träspån för att tjäran skall fördela sig jämnt i
tråden.
Sedan närmar sig det jag har längtat efter en bra stund, att sätta fast borden, de första!
Jag börjar med att ha på tjock tjära på bordens land där det inte finns tillräckligt kvar från igår.
Så lägger jag dit drevtråden, sätter bordhalsarna mot akterstäven, klinkar fast översta
klinknageln och en spik nedanför i varje bord.
Nu böjer jag upp ett bord lite i taget och jag får lite hjälp av Åsa som har kommit. Till slut är
borden på plats i ungefär rätt grader och jag lämnar dem så över natten så får jag klinka och
spika fast dem i morgon.
Åsa är här i en och en halv timme och vi går igenom vad hon skall göra i nästa vecka då jag är
på semester och seglar femböring i Norge.
Roger har, då han inte hjälpt mig, huggit på den åttondel som skall bli bord B22. Han började
med att grovt plana till den sida som såg bäst ut. Sedan har han huggit hack med jämna
mellanrum och spräckt bort bitar.
Jag har inte sett eller hört hur Roger tycker det har fungerat att spräcka bort bitar, men jag tror
inte det är så mycket kvar innan det är dags att börja bila.

Fredag 14 juni 1996 (Dagbokskrivare Mats)
N: Mats, Roger, (Nora, Johnny)

B: 25

V: Uppehåll, vind

Roger har huggit på sin långa planka i dag. När den var färdig grovhuggen bar vi den till
bockarna och högg av den c:a 30 cm. Vi högg varannan gång från varsitt håll för att jobba
effektivt.
Sedan kantade Roger bordet en aningens och började släthugga första sidan. Jag fick justera
graderna på borden och började sedan spika och nita fast dem. Det tar lång tid att borra med
de borrar vi har, men de fungerar.
Däremot verkar det vara svårare med klinkbrickorna. Det verkar vara mer tur än skicklighet
med att få på brickorna på nitarna. Konen från fel sida hugger tag i kanten på nitarna. Det är
också svårt att känna om de drar ihop ordentligt.
Spikarna däremot drar ordentligt och sitter så de måste sprängas bort om man skulle behöva
byta ett bord. Det enda problemet är att många spikar är tjockare närmast huvudet. Det gör att
spikarna gärna böjer sig vid övergången mellan det tjocka och smala på skaftet. Dessutom gör
den tjocka översta delen att det är svårt att böja spikhuvudet så att hela huvudet ligger mot
bordet.

Jack? Günter från Sjöhistoriska kommer förbi och berättar om rekonstruktionen som gjordes
där av Viksbåten. Han berättar att de har en hel del material, både text och bilder, som
föreningen kan få ta del av. Han säger också att Gunilla Larsson skall bygga en kopia av
Viksbåten i Uppsala. Jag tycker det låter väldigt konstigt. Jag har pratat ganska mycket med
Gunilla om Viksbåten. Jag berättar om allt vi gör här i projektet där jag är anställd och jag har
fått kopior av hennes bilaga 1 och skiss av plankfördelning till hennes kommande
doktorsavhandling. Det vore högst märkligt om hon inte hade berättat att hon höll på med en
båt till.
Sist vattnar jag stävarna, har sillklake på det mesta och tjära-linolja där jag ser sprickor och i
spunningen där vi skall hugga mera.

Måndag 17 juni 1996 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Nora, Anneli Dudremo, Roger, Sivert, Jonny, Åsa
aningen kylig vind

B: 25

V: Halvklart, enstaka duggregn,

Nya Anneli Dudremo stack upp till arbetsförmedlingen efter c:a två timmars jobb med ALUpappret. Hon tyckte det var lika bra att dom fick det så fort som möjligt. Där fick hon besked
om att hon var omplacerad till Krönikespelet. AF tyckte att hennes yrkeskunskaper passade
bättre där. Innan hon gick hann hon hugga på en av “tårtbitarna” av den nya stocken. Roger
visade vilken som det var tänkt. Roger har huggit på B22. Sivert har huggit på en som vi inte
vet vilken för han högg bort numret och jag (Åsa) förstår inte riktigt Mats tabeller. Jag har
huggit spunning på styrbord för och försökt apa efter Mats sida.
Gunilla Ederoth var här och inspekterade. Hon kollade hur mycket kohår som var kvar.
Hon antar att vi skall behöva minst 3 hudar till förutom dem som redan finns hos henne.
Hon skulle gå hem och raka lite till.
Jonny och Gunilla snackade om att annonsera efter Highland Cattle-hudar i Annonsering för
jordbrukare ALT och kanske Land.

Tisdag 18 juni 1996 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Nora, Sivert, Roger, Åsa, Jonny
regnskur.

B: 25

V: Molnigt, ibland uppsprickande, på förmiddagen en

Roger fortsätter hugga på B22. Sivert fortsätter med sin planka.
Åsa (ego) rättar till det sista på spunningen och börjar med styrbord fram. Ritar av Mats BB
fram på egen planka. Svår att få plats med pga. en 25 cm spricka i rotänden på plankan och
förmodligen lite rötat virke. Efter att äntligen ha fått plats börjar jag hugga ut. Fast jag tycker
den ser himla smal ut, men enligt måtten skall det stämma.
Jonny kommer och undrar om det inte är måttet + landet som är bredden på bordet. Jävla skit
också om det är så! Försöker ringa Mats, går inte.
Börjar då karda litet kohår och tova ihop det till en kringla.
Nora tecknar lite här på förmiddagen som vanligt, går hem efter regnet.

Onsdag 19 juni 1996 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Sivert, Roger, Åsa, Jonny

B: 10

V: Regndis, uppehåll, regn och åska

Roger fortsätter på B22. Sivert hugger färdigt sin och börjar på eftermiddagen med en ny. Den
nya har redan påbörjats. R & S tror att det nog kanske är andra bordgångsbord. Märkningen
var borthuggen.
Åsa (ego) börjar i ren distraktion att hugga på en “tårtdel” av den nya stocken, den som
Anneli D. började räta till i måndags.

Ringer Lunden och frågar om det kommer några för kardningen och tovningen. Dom kan inte
denna vecka. Kanske på tisdag. Åsa fortsätter på bordplanka SB fram från gårdagen och
hoppas att den inte blir för smal. Har inte kunnat få tag på Mats. Åsa måste i dag gå kl. 1400.

Torsdag 20 juni 1996 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Roger, Sivert, Åsa, Nora, (Jonny) B: 5

V: Regn

Halvdag i dag.
Roger hyvlat på sin planka B22. Sivert hugger på samma som i går. Nora tecknar. Åsa kardar
och tovar drev.

Måndag 24 juni 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Åsa, Sivert, (Jonny, Nora)

B: 30

V: Soligt, svalt

Roger spräcker och grovbilar en av de långa tårtbitarna. Sivert hugger på sitt bord. Det börjar
se väldigt bra ut, det de båda håller på med.
Åsa har huggit första bordet för smalt och börjar på ett nytt styrbord fram. Vi provade först
med en planka två år gammal, men den var för smal. Vi blir därför tvungna att ta XLV, B23
och göra den till S11 och i stället hugga LIX till ny B23.
Jag har börjat tillpassa S12. På morgonen basade Roger och jag B12. Det tog över en timme.
Vi hade för lite glöd från början.

Sedan kom det förbi en man och berättade om sin
svärfar som var rospigg. Han hade använt sig mycket
av förk. En smal stör med klump i änden att staka
fram båten med. Klumpen var gjord av änden på en
trädstam, kanske 15 cm i diameter.

En båtbyggare jag känner som heter Jonas Rabe kommer förbi och tittar. Han berättar att
Alberto skall bygga en vikingabåt i Uppsala, och att han vill komma förbi och titta på det vi
gör.
Det går upp ett ljus för mig att Gunilla Larsson håller på med något i Uppsala. Jag blir lite sur
att hon inte har berättat det.
På kvällen har vi styrelsemöte i föreningen. Det blir bestämt att jag och Jonny skall göra om
brickorna någon dag. I övrigt pratade vi mest ekonomi och föreningens existens efter att båten
är färdig.

Tisdag 25 juni 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Roger, Sivert (Jonny, Nora)

B: 40

V: varmt, soligt

Sivert började på sida två efter att han och jag eldat lite på planka S12. Sedan tillpassade jag
bord B12 och spann lite tråd på slutet.
Roger började finhugga ena sidan på sin långa planka och Åsa fortsatte med S11.

Onsdag 26 juni 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Sivert, Åsa, (Nora)

B: 45

V: varmt, soligt

Sivert hugger och hyvlar sin planka B21 färdigt. Roger hugger på sin långa som ännu inte är
placerad i båten. Han säger att det tar ca dubbelt så lång tid med kvist och motved. Åsa
fortsätter med sin planka. Jag tillpassar bordet på styrbordssidan och gör det färdigt. Jag
spinner också en del drev. Innan vi går vattnar vi stävarna.

Torsdag 27 juni 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Roger, Åsa, (Jonny, Nora)
duggregn på morgonen

B: 85

V: svalt, molnigt,

Sivert har i dag börjat göra en förk. Roger har nästan huggit sin långa planka färdigt. Åsa har
tillpassat sitt bord färdigt och börjat hyvla/skrapa ränna för drevtråden.
Jag har kardat och spunnit tråd och sedan tjärat den med varm tjära. Efter lunch satte jag dit
babords mittre sambord och klinkade fast med tre klinknaglar. Jonny har smitt nya brickor
som fungerar väldigt bra att slå på. Men de är kanske något tunna.
Sedan klämde jag dit bordet på styrbord mitt, men det fick Åsa borra hål i och börja sätta dit
klinknaglar.
Jag har nu slutat att kontrollera vad Roger och Sivert gör. Jag räknar nu med att de hugger
borden till rätt tjocklek. Jag antar att jag som stävsmed hos Bielke hade gjort likadant.

Fredag 28 juni 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Roger, Åsa, (Jonny, Nora)

B: 110

V: fint

När Sivert har satt ihop förken, doppar vi klumpen i sillklake, låter det torka och har sedan på
tjära/linolja på hela. Sivert börjar sedan på den nya B23, LIX.
Roger började med en ny lång tårtbit. Vi hade en lång diskussion om vilken planka som är
bäst och hur vi skall ta ut den. Det är mycket att ta hänsyn till, vridning, kvist, röta mm.
Stocken är inte helt bra heller.
Åsa har gjort färdigt spåret för drevtråden och har sedan tillpassat lasken mot mittbordet
nästan helt. Jag har varit och köpt några skaft till släggor. Jag ringde Gunilla Larsson och hon
berättade att de skall bygga en vikingabåt i Uppsala. De började den 10:e juni och skall bygga
en 6 m lång båt efter ett fynd från Uppsala. Bland annat båtbyggaren Alberto Pereira är med
på projektet. Det drivs som en kurs i bygge av vikingabåtar. Jag tycker det är synd att vi inte
har utväxlat erfarenheter. Jag känner mig åsidosatt och inte tagen på allvar som yrkesman.
När jag var tillbaka på museet klinkade jag och Åsa tre klinknaglar på SB mitt. Så tillpassade
jag lasken på babord fram. Sista timmen vimsade jag omkring och visste inte riktigt vad jag
skulle börja med, utan städade och vattnade stävarna.
Om jag har summerat rätt var det 23 besökare i april, 366 st. i maj och 881 st. i juni. Detta blir
totalt 1270 besökare hittills.

Måndag 1 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Thomas, Åsa, Sivert, Roger, (Jonny)

B: 35

V: regn

Jag träffade Gunilla Larsson i går på Erikskulle museums hembygdsfest. Jag berättade att jag
var ledsen för att hon inte hade berättat om projektet i Uppsala. Men sedan kom vi överens
om att jag skulle komma och besöka bygget i Uppsala.
Det var en väldigt fin dag på museet i går. Det var många intresserade som såg på Viksbåten.
Jonny stod utanför dörren och visade hur vi bilar ut bord till kopiebyggnationen.
I dag började en ny ALU-kille som heter Thomas Elmberg. Han fick börja med att skafta yxor
och släggor. Efter en hel del andra småarbeten fick han en egen planka att börja hugga på.

Han började kanta planka XLVII som blir ny S22.
För Sivert var det tungt i dag. Plankan han hugger på visade sig inte gå att använda pga en
kvist. Kvisten visade sig vara djupare och större än vi trodde. Sen blev det inte bättre av att
jag skickade ut honom i blöta dykarbyxor två gånger för att jag inte visste från början vilka
plankor jag ville ha tag på. Till slut bestämde jag att XLVI blir Siverts nyaste nya B23. Den
med kvisten lägger vi ner i ån igen.
Roger fortsätter på den långa. Åsa passar till det sista av lasken och gör sedan en del småjobb.
Jag kardar, spinner och tjärar sedan några meter drev och hjälper till med diverse på
eftermiddagen.

Tisdag 2 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Åsa, Roger, Thomas, Per-Erik

B: 70

V: uppehåll

I dag började en ny ALU-are som heter Per-Erik. Han har fått börja med att skafta en slägga.
När Thomas var färdig med att kanta bordet tog han, Roger och Per-Erik och värmde och
böjde bordet under Rogers ledning. Sedan satte Thomas upp en skylt att hänga guidetider på
och borrade sedan en del hål för klinknaglar.
Roger fortsätter på sin långa och Sivert börjar på B23.
Jag och Åsa sätter dit de främre borden i första bordgången. Det är en hel del arbete att få ner
borden i rätt gradtal.
Det var en till kille inom som ville ha en ALU-plats, men jag sade åt honom att komma
tillbaka i morgon.
Det är mycket nytt folk som har börjat på en gång. Det är svårt att hinna med att lära dem,
speciellt som förkunskaperna varierar. Men jag tror det skall gå bra, det verkar vara juste folk.
Ingela, som är vår guide, börjar också i dag. Hon kommer att vara här måndag, tisdag och
torsdag i sommar, med fasta guidetider kl. 1100 och 1400.

Onsdag 3 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Roger, Sivert, Thomas, Per-Erik (Jonny)
uppehåll

B: 65

V: Svalt, mest

Kurt Norman blir ny ALU anställd. Han var här och skrev papper och är här några dagar den
här veckan och börjar sedan den 15:e.
Per-Erik har skaftat en yxa och har sedan börjat öva på att karda och spinna. Thomas bilar
S 22.
Roger och Sivert fortsätter som vanligt. Roger visar också Thomas en del hur han skall arbeta.
Åsa har gjort diverse.
Jag har pratat en del med Jonny. Jag har ritat ut bakre ytterkonturen på akterstäven på en mall.
Jag har plocket upp gamla förstäven och konstaterat att den inte går att använda som
förlängning på akterstäven. Så justerade jag graderna på babordssidan så att vi kan börja
klinka fast den så fort Jonny kommer med klinkbrickor i morgon.
Torsdagen 4 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Sivert, Åsa, Roger, Kurt, Per-Erik

B: 70

V: Uppehåll och regn

Jag har idag gjort en mall till förlängningen av akterstäven som jag har ritat den från skala
1:10. Jag har också klinkat en del på babords sida med Per-Erik som mothåll. Det var en del
experimenterande med att hugga av klinknaglarna, men det fungerade bra om man var två.
Per-Erik har annars fortsatt att karda och tova. Han har gjort ca 1,5 m som är färdigt att
spinnas. Det verkar vara minst lika svårt att behandla håret som att hugga.

Roger blev färdig med huggningen på första sidan och Sivert nästan färdig med andra. Åsa
har slagit i spik och borrat för klinknaglar. Kurt har idag börjat med sin första planka XXV, B
32 A. Det är ett kort och rakt bord som han har kantat och kommit ganska långt på första
sidan.
Jonny kom med klinkbrickor på förmiddagen och de fungerar väldigt bra. Jonny berättade att
det var 820st besökande på Erikskulle som såg oss i söndags.

Fredagen 5 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Roger, Sivert, Per-Erik, Kurt (Jonny)

B: 60

V: Uppehåll, svalt

Kurt blev färdig med första sidan och fortsatte sedan på Thomas planka. Sivert hyvlade och
gjorde klart sin planka B 23. Sedan tänkte jag att Sivert skulle börja med planka XXIII, B 33,
men vi hittade inte den där den borde vara nedlagd. I stället kantade och ritade vi på bord
XXVII, S 33 som Sivert börjar bila på måndag.
Roger har grovhuggit plankans andra sida färdigt eller nästan färdigt. Per-Erik och Åsa eldade
planka XXIX och böjde till ändan. Tyvärr sprack den i kanten men jag tror att den går att
använda ändå, den är ganska bred. Annars har Per-Erik hjälpt till med småsaker och kardat en
del.
Åsa har kokat tjära och börjat borra/klinka fast styrbord helt. Jag huggit till överkanten på
babords bordgång nästan färdigt att börja hyvla. Men det är inte många minuter jag får
effektivt vid yxan i taget. Alla behöver hjälp någon eller några gånger om dagen.
Roger krattade ihop alla huggspån i en stor hög. Det blev en 3 – 4 kubikmeter! Spånen hade
börjat bli en säkerhetsrisk. Det var lätt att snubbla.
På vägen hem var jag förbi originalet, som nu ligger på hembygdsmuseet. Jag jämförde hur
första bordet turar. Det går upp mer bak mot stäven jämfört med fram på rekonstruktionen.
Men skillnaden är mindre än på replican. Det ser alltså ut att vara ett avvik bak. Vad det beror
på vet jag inte. Den kanske inte skulle varit rest mer akterstäven, men det kan inte förklara
allt. Jag har på replican sparat mer bord vid A4 och mindre vid A 2 för att det skall tura bra
och det skulle ha varit tillräckligt för att kompensera om stäven varit rest för mycket. Kanske
att upphöjningen från siktplanet börjar längre förut på rekonstruktionen jämfört med replican,
vid aktern. Jag skall kolla och eventuellt justera.
Jag skall nu göra en sammanfattning av några tankar om projektet hittills. Jag tycker projektet
präglas av knapphet. Vi har knappt av material, arbetskraft och ekonomi. Trä till borden har vi
tillräckligt av sedan vi fick den extra stocken, men vi har varit tvungna att använda en del
material jag hade förkastat om vi skulle bygga en förstklassig båt.
Vi ligger efter med att tillverka både drev och klinkbrickor. Både beroende på att vi måste
experimentera för att få fram rätt kvalitet, men framför allt på att vi saknar kunnig och villig
arbetskraft. Jonny har smidit alla brickor och jag har spunnit allt drev. Drevet tex. trodde jag
från början att Gunilla Ederoth skulle göra, men hon har haft för mycket att göra på gården.
Sedan kom vi överens med Lunden-gruppen att de skulle göra drevet och de började också
litet granna. Men sedan rann det ut i sanden. Sist försökte jag med en ALU-are, men han
verkar inte heller vara intresserad.
Arbetskraft har varit det stora problemet att skaffa. Det är först sista veckan som vi har börjat
bli fulltaliga. Om en vecka är vi nio stycken i tre veckor om ingen slutar. Då bör det hända
något.
Ekonomin i föreningen har blivit ganska hyfsad och det gör att vi kan ha båtbyggare här till
slutet av september. Men båten är inte färdig då och hur resten skall fortsätta är oklart. Vad får
nu allt detta för konsekvenser och hur ser det ut i belysning av hur originalet kan ha varit
byggt?

Framför allt betyder det att bygget fortskrider långsammare än planerat. Jag tror att det även
betyder långsammare än originalet byggdes. Men det kan ju tänkas att även originalbygget
drog ut på tiden pga slåtter, hus som brann ner osv.
Men i övrigt tror jag att det är bra att projektet präglas av knapphet. Idag lever vi i slit och
släng och överflöd. På vikingatiden var det knappt av resurser. Man tog vad man hade och
gjorde något bra av det. Vi har lite knappt om verktyg och det stämmer nog också med
originalförutsättningarna.
Att vi inte alltid kan välja förstklassigt material, betyder inte att båten blir dålig. Dåliga bitar
som inte hör hemma i en båt sorterar jag bort. Men det betyder att jag hade kunnat bygga en
ännu bättre båt om jag velat och haft tillgång till bättre material.
Denna materialknapphet tror jag också stämmer bra med originalförutsättningarna.
Jag tror därför att det för projektets autenticitet i det stora hela är bra med knapphet. Men det
har i perioder varit tungt för mig att saker är så tröga. Just nu är jag väldigt positiv och bygger
en dag i taget, utan att lägga någon stor press på mig själv att båten skall vara färdig till ett
visst datum.
Det kan läggas till att trögheten i projektet är min subjektiva uppfattning. Det går trögt i
förhållande till de tankar jag har haft om att lösa alla uppgifter med handverktyg och
svårigheten att få tag i kompetenta ALU-personer och båtbyggare.

Lördag 6 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Jonny, Kurt

B: 91

V: Uppehåll, enstaka stänk

Idag är första gången vi arbetar lördag, då vi har varit för få personer tidigare. Kurt högg på
sin han hade börjat på. Jonny började plana till en klyva till fjärde bordgång någonstans.
Mycket besök, litet arbete.

Måndag 8 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Åsa, Mats, Sivert, Roger, Per-Erik, Thomas B: 40

V: Soligt

Jag, Sivert och Per-Erik drog iväg till rekonstruktionen. Vi mätte bredder och höjder på de
olika tvärsnitten. Vi mätte bordens vinklar och spantens avstånd. Sivert fortsatte sedan med
sin planka och Per-Erik kantade bord XXIX, B 31 på ena sidan.
Jag har huggit och hyvlat färdigt babordssidans överkant och börjat justera spunningen fram
och bak för andra bordgången på babord.
Åsa har klinkat och borrat hela dagen på styrbord. Per-Erik och Roger har hjälpt till
emellanåt. Roger har annars fortsatt litet på det Jonny började med i lördags och sedan börjat
på andra sidan på sin långa nr 2. Dvs. den planka som skall bli S 32.
Thomas fick idag tillbaka sin planka S 22, den sista i bordgång 2. Han fortsatte på sida 2.
Jag har för bord tre gjort 4 st. mätningar av tjocklek på rekonstruktionen och tittat på Gunilla
Larssons anteckningar om bordtjocklekar. Tredje bordet är i genomsnitt tjockare än övriga
bord. Jag har valt att ha följande mått som utgångspunkt: vid stävarna 15 mm, vid första
laskarna 21 mm och mitt på båten 23 mm.
På bord fyra har jag gjort 5 mätningar och väljer att göra dem som bord 1 och 2, dvs.
15 - 19, 19 – 21 – 19, 19 – 15 om bordindelningen är densamma.
På bord fem har jag gjort 6 mätningar och detta är det tunnaste bordet. Jag väljer att göra det
13 mm mot stävarna och 19 mm på mitten.

Tisdag 9 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Sivert, Roger, Per-Erik, Thomas

B: 40

V: Ösregn utan uppehåll

Sivert, Roger och Thomas fortsätter att hugga som vanligt. Åsa börjar att hugga till
överkanten på styrbords sida.
Vi fick ett highland cattle-skinn från Kristianstad som Per-Erik tvättar och hänger upp. Jag
börjar hugga till bordet fram på babord.
Ingela vår guide kom inte kl. 14 så jag fick hoppa in istället för henne.

Onsdag 10 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Sivert, Roger, Per-Erik, Thomas

B: 75

V: uppehåll, regn

Åsa har i dag hyvlat färdigt översidan och börjat kopiera mitt bord fram.
Per-Erik har hyvlat dekorlinjen och kantat färdigt sitt bord XXIX, B31 som Sivert sedan tog
över. Först hade Sivert huggit och hyvlat färdigt S33.
Roger och Thomas fortsätter i dag också.
Jag har börjat tillpassa babord bak. Dessutom fick jag ett par hängslen efter att ha guidat en
grupp från en finsk skogsorganisation.

Torsdag 11 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Sivert, Roger, Thomas, Per-Erik

B: 45

V: Sol!

I dag var stora planksorteringsdagen. Jag, Roger, Per-Erik och Thomas har turats om att stapla
och sortera plank. Vi har dessutom hittat c:a fem plankor utanför burarna, bl a den planka som
Sivert inte hittade.
Efter att ha förstärkt burarna, lade vi ned plankorna i ny sorteringsordning. Bord vi troligen
inte skall använda till vänster. Bord som är placerade på mitten. Bord reserverade till femte
bordgången till höger. Färdighuggna och plankor under bearbetning längst till höger.
Jag har tillpassat B23 färdigt. Åsa håller på med bord S21. Både Thomas och Roger blev
färdiga med sina plankor i dag.
Roger och Per-Erik misslyckades med spräckning av den långa jag hade tänkt någonstans i
fjärde bordgången. Spräckningen drog snett vid två kvistar och plankan blev sedan för tunn.
Sivert, förstehuggare, hugger färdigt sida ett och börjar på sida två. Genomgående kvist dyker
upp, men anses ligga till sidan.

Fredag 12 juli 1996 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, Sivert, Roger, Per-Erik, Thomas, Nora, (Jonny) B:50
lunch sol

V: Morgondis, uppklarnande,

Sivert fortsätter på sin planka. Åsa, Roger och Per-Erik rotar i vattnet för att hitta planka nr I,
planka nr XXIII och planka nr XLIII. Hittar de två första men får problem med XLIII som
skulle ha basats. Hittar en XLII, är tveksamma om det kanske var den. Åsa försöker få tag i
Mats, misslyckas, får ringa ikväll.
Roger börjar hugga på XXIII som skall bli B33, han hittar en ful spricka mitt i plankan. Vi är
mycket tveksamma. Eftersom inte Thomas har dykt upp börjar Roger hugga på 1:an (B32B),
så väntar vi med XXIII tills Mats kommer och får tycka.
Jonny dyker upp med en sax till Per-Erik som ägnar dagen åt att klippa koskinn. Jonny är
också på posten och hämtar ut 7 st. smidda (av K G Lindblad) järnkilar.
Nora här på förmiddagen.

Thomas dyker upp på eftermiddagen. Han börjar då bearbeta den ekbit som blev av den
misslyckade spräckningen i går. Åsa arbetar på S21.

Lördag 13 juli 1996 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, Roger, Eva Egerquist

B: 45

V: mulet

Roger hugger på andra sidan av B32B, han gör den 23 mm. Eva klipper det sista av kohåret
och gör drevspår på B23 samt hjälper mig med S21 då det behöver vara två st med klämmor
och tips.
Ego gör finputsningen för att få in S21 vid spunningen, svårt att pressa in den. Men tror nu att
jag är färdig – eller jag får lov att vara färdig och nöjd.
(Dagboksskrivare Mats)
Jag, Mats, gjorde i går studiebesök i Uppsala hos Gunilla Larsson och bygget av Embla. De
har ännu inte fått tag på något bra kölämne och undrade om vi hade något bra.
De håller på med grovbearbetning av bordplankor och använder sig i stort sett av samma typer
av vikingayxor som vi, men de provar också moderna yxor.
De på kursen ville gärna komma på studiebesök hos oss och det blev bestämt att de skulle
komma innan 2:a augusti.

Måndag 15 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Roger, Sivert, Thomas, Per-Erik, Kurt, Alf

B: 40

V: fint

I dag har Alf Gustavsson, ny ALU-kille börjat. Han, Thomas och Per-Erik eldade planka
XLII, S31. Alf började sedan hugga LV, B43.
Kurt högg och hyvlade B32A färdigt, som han började med förra gången. Per-Erik kokade
tjära och klippte det sista på huden.
Thomas täljde till drevrännan på B23 och högg och hyvlade lasken. Sivert blev färdig med sin
och började sedan med XLIV, S43.
Roger hugger färdigt B32B och skiftar till XLI, B33 i stället för den kasserade XXIII, B33.
Jag får inte gjort något bygge alls, jag bara hjälper folk igång och gör en del planering.
Efter fyra kommer Lars och vi går igenom lite om min planering, arbetsplatsen och båten.
Lars Stålegård skall leda bygget efter mig.
Sedan kommer också en del folk i styrelsen och jag visar hur man spinner och kardar drev. De
fortsätter sedan själva och grillar en korv inemellan.

Tisdag 16 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Roger, Thomas, Per-Erik, Kurt, Alf B: 50

V: regn, uppehåll

Lars och jag har gått igenom alla papper och planerat en del av våra tre veckor tillsammans.
Vi var också nere vid Vigelsjö gård och letade rätt på ett ämne till akterstäven.
Åsa fortsatte med S21. Alf och Roger sina likaså. Thomas tar över Siverts S43. Sivert blir
hemma några dagar. Att hugga går hårt åt hans axlar.
Kurt ger såg på planka XLII, S31 som har legat i spänn över natten. Per-Erik får hugga på
LIX som är delvis kasserad men blir ny S41 och ytterligare en del av bordgång fyra, inte
placerad som jag kallar för C4.
Jag tror det kommer att gå bra med Lars. Han är intresserad och säger att han tycker bygget
ser bra ut. Han tycker också vi har en bra dokumentation. Vi hade en kaffepaus på
förmiddagen och snackade alla i gänget. Lars och grabbarna verkar komma bra överens.

Onsdag 17 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Roger, Thomas, Per-Erik, Kurt, Alf, (Nora)

B: 40

V: uppehåll, växlande

På morgonen åker några iväg och hämtar ämnet till akterstäven som Lars sedan börjar hugga
på. Jag börjar tillpassa S23. Tyvärr blir jag tvungen att ta bord S33 eftersom bordet S23 har en
del krum och en kvist kommer i vägen. Men efter en del omsortering av bord har jag löst
problemet i mina anteckningar.
När Åsa är färdig med sitt bord börjar hon med B31. Grabbarna eldar LIII, S33. Alf blir färdig
och börjar med LXII, D4. Thomas, Per-Erik och Roger gör samma som i går, likaså gör Kurt.
På eftermiddagen åker Lars och jag till rekonstruktionen, där jag berättar om båten och en del
tankar vi har om originalet. Vi ritar av toppen på akterstäven för att kunna göra replican så lik
som möjligt.
Vi letar också efter orneringslinjer på utsidan av båten. Vi hittar båda tydliga linjer på tredje
och fjärde bordgången.
Jag hittar efter en hel del arbete även orneringslinjer på andra bordgången från ca 100 till 135
cm från stäven på styrbordssidan fram. Dels ser jag rester av ett skrapmärke, dels känner jag
tydliga höjdskillnader med fingrarna när jag drar dem på tvären över bordskanten.
Vi bestämmer därför att det skall vara orneringslinjer på replican från andra bordgången och
uppåt.

Torsdag 18 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Roger, Thomas, Per-Erik, Kurt, Alf, (Jonny)

B: 95 + 600

V: soligt

Jag har tillpassat mitt bord färdigt, pratat med Jonny och tittat på stockar för att få några långa
till fjärde bordgången eller femte. Jag har också pratat med Ingvar Johansson på KTH om de
tränaglar han har fått från Viksbåten av Acke Lindberg under rekonstruktionen. Ingvar
berättade att det var Heike Jellinek som gjorde analysen. Hon(/han?) var då student.
Hon(/han?) hör till träforsknings-institutet vid universitetet i Hamburg, Bundesanstalt für
Holzwirksamschaft och arbetar i sommar i Abisko. Ingvar lovade att skicka proverna till oss
så att vi kan analysera dem vidare.
Lars hugger på sin krok och Åsa fortsätter med S21. Likaså gör Kurt och Alf. Per-Erik,
Thomas och Roger eldar LVII, S41B på morgonen. Per-Erik och Thomas fortsätter med
diverse och Roger börjar med LIII, S33.
På kvällen arbetar Roger och Jonny. Det är bondeafton på Roslagsmuseet och det är massor
med folk som tittar på Viksbåten.

Fredag 19 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Lars, Alf, Kurt, Per-Erik

B: 80

V: en riktig sommardag

I går kom Lännevall med knappt två meter drev, som de hade spunnit hemma och på
måndagens arbetskväll. I dag fortsatte jag och Alf med att spinna och karda drev.
Strax efter tre hade vi sammanlagt ca sex meter drev som vi tjärade. Tillräckligt för bakre
borden i andra bordgången.
Per-Erik och Lars hugger på som tidigare och Åsa med sitt bord. Kurt blir färdig med S31 och
tar sedan gårdagens eldade LVII, S41B och börjar hugga på den.
På eftermiddagen kommer Gunilla Larsson, Urban Riismark och Acke Lindberg förbi. De har
varit ute och tittat på båten i Söderby-Karl. Jag försöker få Acke att komma med kritik, tips
eller kommentarer. Men han verkar inte vilja det.
Jag frågar om bäddingen och han verkar tycka att den är tillräckligt stadig.

Lördag 20 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Åsa, Per-Erik

B: 35

V: soligt

Åsa ordnar färdigt bakre borden så att de är klara att sätta på plats. Per-Erik hugger på sin
planka. Jag klinkar bakre delen av första bordgången färdigt.

Måndag 22 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Sivert, Kurt, Thomas B: 60

V: soligt, varmt

Vi klämmer dit bakre borden i andra bordgången och nitar fast dem med några klinknaglar.
Jag och Åsa börjar sedan hugga till mittborden. Lars hugger mer på stävförlängningen och
spikar bakre borden i stäven.
Sivert tar över Alfs D4. Kurt och Thomas fortsätter på sina.
Alf tar fatt i drevet. Han kardar och tovar och tar hjälp av någon att snurra när han spinner.
Jonny är hemma och smider brickor och bränner nitar. Jag har inte skrivit det förut, men han
smider allt som vi inte har hemma hos sig.
Om Alf fortsätter att spinna som han gör nu, kan vi ha allt drev färdigt till nästa fredag.

Tisdag 23 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Sivert, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik

B: 100

V: soligt, varmt

Lars har idag klinkat färdigt hela första bordgången. Äntligen hade vi brickor till allt.
Åsa och jag fortsätter tillpassa mittborden. När Alf har spunnit tillräckligt med drev till andra
bordgången, slår vi ihop det. Sivert, Per-Erik, Kurt och Roger hugger vidare så det knakar.
Lars fortsätter sedan med akterstäven. Nu hugger han till formen på övre delen av
understäven. Längden på spetsen kapar han av med en vanlig såg med följande motivation:
Det är gjort några fynd, verktygslådan från Mästermyr, med sågar. Dessa kan ha använts vid
finare arbeten där man är rädd för att yxhugg kan spräcka och förstöra ömtåliga bitar. Kraftiga
yxhugg i stäven kan få de redan ditsatta borden att spricka.
Sveriges radio P3 ringer och avbokar det radioprogram de skulle komma och sända direkt.
Tränaglarna (3 st) från Ingvar Johanson kommer (tillbaka) med posten.
Gunilla Larsson och hennes kurs från Uppsala kom på studiebesök på eftermiddagen. Jag
berättar om hur vi bygger. De var väldigt intresserade och hade många frågor. Jag visade även
hur vi gör drevet. Vi blev samtidigt inviterade att besöka dem i Uppsala för att utbyta
erfarenheter.

Onsdag 24 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Sivert, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, (Nora)
+ kraftig regnskur

B: 55

V: soligt, varmt

I dag har jag inte fått byggt någonting på båten. Jag har instruerat folk, blivit filmad lite av
Nora, gjort diverse omplaceringar av bord i tredje bordgången och räknat ut vilka plankor som
behövs till fjärde och femte. Det krävs en hel del tänkande och flyttande fram och tillbaka för
at få allt att stämma.
XXIX, B31 blir ny S33 LIII, S33 blir ny B52. Rogers långa som var tänkt eventuellt till femte
bordgång blir B31. Kurt tar hand om den, då han i dag blev färdig med sin förra planka.
Till fjärde bordgången räknar jag med att vi tar två plankor från stocken vi skall klyva den 7:e
augusti när TV kommer. Till femte har vi c:a fyra meter mer bord än vi behöver, vilket borde
vara tillräckligt.

Jag har också överlämnat arbetspärmen till Lars, som börjar få mera ansvar gradvis. Han har
också fått låna en hel del litteratur.
Sivert blev färdig med D4 och började sedan med första bordet i femte bordgången (sånär
som på LIII, som blev omplacerad).Bordet han fick var nr XLVIII; S53.
I övrigt höll Per-Erik, Roger, Thomas, Alf, Åsa och Lars på med samma som i går. Jag tycker
vi har väldigt trevlig stämning på arbetet och har gemensam fikapaus vid tiotiden, då vi pratar,
lär känna varandra och utbyter erfarenheter.
Kanske vi har för lite hår till drev? Jag måste ringa och undersöka.

Torsdag 25 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Sivert, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik

B: 60

V: fint

I dag har jag satt dit S22 och åkte sedan hem för att sova och kurera en ond hals. Lars hade
kurs för alla i hur man klinkar. Thomas blev färdig med S43 och började sedan bila på XIV,
(E4), S42.
I övrigt har arbetet fortsatt som i går. Drevet är kanske en aningens tjockt, men om det plattar
till sig lite efter en stund och om man får klinkbrickorna till att dra ordentligt så tror jag det
blir perfekt.

Fredag 26 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, (Nora)

B: 40

V: varmt, fint

Lars hade lovat oss en nubbe om vi blev färdiga med andra bordgången i dag. Så Åsa och jag
satte dit resterande tre bord och fäste dem med några enstaka klinknaglar. Tio minuter i fyra
var vi färdiga och Lars tog fram dragspelet, spelade lite och vi fick oss var sin kork.
Kurt blev färdig med bord B31 och därmed är alla bord färdigt finhuggna och hyvlade till
bordgång tre. På måndag börjar han med LIV, B51.
I övrigt har arbetet fortskridit som tidigare.
Vi skulle varit färdiga med andra bordgången och akterstäven i dag enligt senaste planering.
Det är bara lite till på akterstäven som behöver göras, så vi har nästan hållit tidschemat.
Det har gått över all förväntan bra att hålla ordning på nio stycken. Vi kommer att ha fått gjort
mycket på de här tre veckorna vi är så många.
Hemma frågar jag min sambo Bente om det är något hon tycker jag har glömt att skriva i
dagboken. Hon tycker jag har skrivit för lite om vad det är som gör att allt tar så lång tid att
göra, alla små detaljer och alla små problem, saker att hämta, skriva och så vidare.

Måndag 29 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, Sivert
molnighet

B: 50

V: sol, växlande

Lars, Roger, Per-Erik, Thomas och Sivert fortsätter som tidigare. Kurt har haft sönder sina
glasögon och kan inte börja hugga på B51. Han tvättar i stället huden vi fått av Gunilla
Ederoth och borrar sedan för klinknaglar. Åsa gör diverse småarbeten, spikar borden i
stävarna, hjälper mig osv. Alf fortsätter spinna när Gunilla har kommit med mer material. Det
är väldigt stor skillnad på ullen från de olika hudarna. De kräver olika tekniker för att få ett
bra resultat. Den långhåriga, lite grövre ullen håller ihop väldigt bra. Det skulle säkert gå att
göra rep av den. Den kortare, mjukare [sommarullen?], kräver att man tovar ihop den till
tjockare korv innan man börjar spinna.
Efter att ha justerat grader och skorat/stöttat alla bord underifrån, fortsätter jag sedan med att
hugga till överkanten på babordsidan.

Åsa har med en borr, som hennes far har gjort. Den snurras fram och tillbaka av en pilbåge.
Det visar sig att den är väldigt effektiv. Efter justering av borrdiametern, använder vi den till
alla klinknagelhål.
På kvällen har vi ett styrelsemöte som kändes ovanligt konstruktivt.
Jag gör också en planering av tidsåtgång för att sätta i vränger, då Jonny har bett om en sådan.
Jag kommer fram till att jag tror att det tar fyra man 44 dagar eller ca två månader.

Tisdag 30 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, Sivert
molnighet

B: 75

V: sol, växlande

Kurt och Åsa klinkar först babordsidan och börjar sedan med styrbord. Brickor kom Jonny
med i går, men nu saknas tjärbrända nitar. Jonny kommer med fler ut på dagen. Åsa börjar
sedan grovhugga styrbords överkant.
På eftermiddagen kommer Åsas föräldrar och hämtar tjära och nit. De har lovat att tjärbränna
nitarna med hjälp av en ugn. Vi skall få tillbaka dem mot slutet av veckan.
Per-Erik klipper av håret på huden och blir färdig med det innan dagen är slut. Så han har
även på sillake under båten och börjar ha på tjära/linolja.
Alf, Lars, Roger, Sivert och Thomas fortsätter som i går. Även jag fortsätter som i går med
överkanten, men jag har problem. Bakänden av båten är någorlunda bra. Framme måste jag
hyvla borden smalare för att komma närmare totalbredd och totalhöjd. Mitten utav båten får
jag inte i plan med resten. På F2 och A2 kommer jag under bordbreddsmärkena och på F4 och
A4 kommer jag över när jag börjar närma mig siktplan, och få det hela att tura.
Det känns som om mitten är för smal. Detta trots att jag har sparat 4 mm ytved på c:a 0.5 m
sträckning.
Jag fortsätter att hugga ner framme och baki för att få totalbredder och totalhöjder att stämma
bättre med rekonstruktionens mått, vilket betyder att jag kommer under bordbredden ännu
mer. Jag kontrollerade aldrig totalbredden och höjden för första bordet, så lite av felet ligger
där. Jag bestämmer mig för att åka till rekonstruktionen och kontrollera och tänka där. Väl
framme börjar jag mäta, kika och fundera. Efter ett tag ser jag och förstår vad felet är.
Originalet har varit 1 – 2 cm bredare på mitten, på andra bordgången på varje sida. Det går
inte att göra något åt detta på replican eftersom borden har varit för smala för detta redan från
början. Vi kan kanske kompensera lite genom att lägga nästa bord någon grad mer. Vad
påverkar allt detta i originalet? Jag anser alltså att originalet har haft en bredare segelbotten än
vad rekonstruktionen har. Jag tror därför också att övergången har varit lite skarpare i slaget
och att totalbredden på femte bordgången ökar något.
Replicabygget kommer alltså att tåla lite mindre segel än originalet och bli något rankare, men
samtidigt något mer lättdriven, vilket ger någon fördel vid rodd och liten vind.
Avvikelsen är relativt liten, men ligger helt inom den medvetna variation av bredder jag är
van vid, för att anpassa en båttyp för olika ändamål.
Det är inte lätt att bygga kopia när man inte vet hur de tänkte och inte vet vilka egenskaper de
eftersträvade.

31 juli 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, Sivert
tryckande

B: 6

V: växlande, något

Dagens stora nyhet är informationsskyltarna! Jonny måste ha satt upp dem i går kväll. Bättre
sent än aldrig.
På vädret märks det nu att högsommaren är passerad och att hösten nu börjar närma sig.
Alf spinner, Thomas hugger och Per-Erik tjärar färdigt båten undertill. Han hjälper sedan Alf
emellan andra arbetsuppgifter.
Per-Erik, Roger och Kurt eldar planka LIV, B51. Roger blir färdig med sin planka. Men vi
hyvlar inte sista sidan utan låter den vara huggen som experiment. Roger tror den blir sämre
och börjar flisa ur om vi hyvlar, pga. att det är mycket motved. Han börjar sedan hyvla land
på babordsidan.
Sivert blir färdig med sin breding och får en ny XXX, B53. Kurt och Åsa klinkar färdigt
styrbord. Kurt drar sedan dekorlinjer på babord och Åsa fortsätter med överkanten sedan vi
flyttat över bordbredderna från babord.
Lars fortsätter med stäven och har nu börjat hyvla den. Lars övertar mer och mer ansvar. Han
har nu fått alla papper jag har haft och jag hänvisar nu alla frågor till Lars.
Jag hyvlar i en timme eller kanske två innan jag är nöjd med överkanten på babord. Båten har
då följande bredder och höjder på andra bordgången. (FX och AX är mått vid första bordets
slut).
FX
Replica totalbredd
Rekonstruktion totalbredd
Replica totalhöjd
Rekonstruktion totalhöjd
Replica total bordbredd
Rekonstruktion total bordbredd SB
Rekonstruktion total bordbredd BB
Replica bordbredd
Rekonstruktion bordbredd SB
Rekonstruktion bordbredd BB

F2
81
82
14
12

0
101
103
3
2,5

A2
80
79
11
11,5

15

F4
46
45
24
24
31,5
31,5
30,5
15

18,5

20

18

A4
48
49
23
21,5
31
31
31,5
15,5

16

16

20,5

19,5

18,5

16

AX

14,5
15
16,5

Jag är trots allt ganska nöjd, även om båten skulle ha varit något bredare.
Sedan börjar jag tillpassa B31. Tyvärr är det en ful kvist i nederkant som är rutten. Jag måste
flytta bordet långt ner för att få bort lite av kvisten.
I juli har vi haft 2126 besökare på Roslagsmuseets arbetsplats. Totalt har vi alltså haft 3396
besökare på arbetstid.

Torsdag 1 augusti 1996 (Dagboksskrivare Mats)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, Sivert

B: 75

: växlande, enstaka regn

I dag har jag tillpassat bord S31 färdigt. Åsa har hyvlat klart överkanten på styrbord. Lars är
färdig med stäven och har satt den på plats med en spik som på originalet och ett litet stift på
änden av understäven.
Alf spinner, Thomas och Per-Erik hugger bord. Likaså Sivert. Roger och Kurt börjar på
nya…….., ……, respektive ……., ……. [Inga nummer iskrivna i dagboken.]
På kvällen har vi fest. Grillar, dricker lite öl, spelar dragspel och leker. Roger vinner
trekampen bestående av yxkastning, sten i hink och frisbie-handboll med papptallrik.

I morgon är min sista dag på arbete. Jag tackar härmed för mig efter fyra månader med
mycket arbete. Det har varit väldigt bra. I början kommer jag ihåg att det kändes motigt, men
speciellt sista veckorna har känts fina.
Jag vill speciellt tacka Jonny för ett gott samarbete och ett bra stöd.
Jag tackar Föreningen Viksbåten för visat förtroende och överlämnar härmed ansvaret och
pennan till Lars.
Jag är nöjd med båten och min egen insats. Jag lämnar i morgon efter lunch med gott samvete
och åker hem för att bli far!
Att bygga båt med primitiva verktyg på ursprungligt vis tar emellertid betydligt längre tid än
jag förutsåg från början. Kanske tio gånger längre tid än att bygga vanlig båt med moderna
verktyg.

Fredag 2 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Mats, Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Per-Erik, Sivert
molnighet

B: 30

V: blåsigt och växlande

Börjat hugga spunning i akterstäven för tredje bordgången. Sivert och Kurt hugger bord.
Thomas hyvlar pyntstreck på B31 och gjorde färdigt S42, och strök på sillake. Åsa hyvlat
styrbordsidans överkant plus land. Alf fortsatte spinna och fick hjälp av Per-Erik. Roger högg
på S51.
Mats och Per-Erik slutade i dag.
Lars städade toaletten, Alf kök och trappa.

Måndag 5 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Sivert B: 20

V: sol & gott och varmt

Vi har jobbat vidare med det som vi gjorde i fredags. Sivert färdig med B53 och började med
B52B. Åsa har börjat med tillpassning av S31.

Tisdag 6 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Sivert B: 30

V: sol & varmt

Jag har börjat tillpassa B33. Åsa S31. Alf har gjort klubbor och kilar för TV-klyvningen.
Sivert hugger på S52B, Roger färdig med S51A och Thomas blev färdig med S41A.
I övrigt har vi förberett för TV som kommer i morgon.

Onsdag 7 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Sivert, (Jonny, Lennart)
varmt

B: 80

V: växlande molnighet,

TV- inspelning för “Vetenskapens värld”. Alf, Åsa, Sivert och Roger utklädda till “vikingar”.
Inget vettigt gjort på hela dagen, jo kanske förresten, vi klöv en stock.

Torsdag 8 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Kurt, Thomas, Roger, Sivert

B: 50

V: sol & varmt

Alf och Sivert klöv färdigt TV-stocken som vi sedan forslade bort. Och så städade vi upp vid
infarten till museiområdet. Kurts planka XXXV som var tänkt till S52A visade sig vara
sprucken tvärs igenom. Kan väl gå att använda till durk eller tofter kanske. Jag och Åsa

fortsatte med tillpassning av B33 och S31. Åsas planka verkar lite vrång jämfört med B31.
Kilklämmorna passar inget vidare för fastklämning mot stäven, jag skall försöka ordna en
riktig stävklämma i kväll.
För övrigt tycker jag inte alls om det här med stenar i båten. Det går
inte att fixera borden över huvud taget med denna metod.
Vikingarna hade säkert mycket bättre metoder, tex. skordstock, dvs.
stock över båten så att man kan spänna ut borden med stöttor från
denna. Dessutom tror jag inte att vikingarna stod ute på sommaren
och byggde båt. De var nog oftast bönder som hade båtbygge som
bisyssla vintertid och då stod de säkert under tak, precis som vi
skulle ha gjort.
I går när vi täckte av förstäven inför TV-inspelningen, upptäckte jag
att den var ordentligt vriden. Får se vad som går att göra åt det.
Roger slutade i dag, nu är vi sex stycken.

Fredag 9 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas B: 60

V: sol & varmt

Åsa har haft lite bekymmer att få till vinklarna på S31. Vi bestämde oss för att pröva att tunna
det lite i problemområdet.
Jag har upptäckt problem med tredje bordgången mot akterstäven. Det är något som inte
stämmer. Antingen skulle bordet varit bredare upp mot stäven, eller så är trappstegen på
mallen fel.
Alf och Thomas har spunnit färdigt siet. Si är alltså drevgarnet. Det var en gubbe vars pappa
hade varit båtbyggare här i området som talade om att han (pappan) sade så. Si heter det i
Norge också.
Thomas tog över Rogers planka S52B. Alf strök på sillake.

Måndag 12 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 31

V: sol & varmt

Jag har inventerat material. Tror att vi klarar oss med det vi har, men skall se lite på skarvarna
och hur många plank det är per bordgång. I morgon åker vi ut till Erikskulle allihop och tittar.
Alf, Sivert och Thomas har huggit på sina bord. Åsa har kämpat vidare med tillpassningen av
S31, som är vrång. Jag blev färdig med B33.

Tisdag 13 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 35

V: sol & varmt

Åsa blev klar med S31. Alf, Thomas, Kurt och Sivert har huggit bord. I morse var vi på
Erikskulle och tittade på originalet. Jag har huggit spunning för S33 och börjat passa till det.
Efter ytterligare en genomgång och omflyttning av några bord verkar det som vi skall klara
oss med det material vi har.
På kvällen hade vi “öppet hus”. Fyra kom, varav tre var med i styrelsen.

Onsdag 14 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 35

V: sol & varmt

Pojkarna fortsatte med bordhuggning. Thomas påbörjade det som verkar bli sista plankan.
Åsa har dragit pyntstreck och drevränna på S31 och B33. Jag har börjat tillpassa S33. Det är
lite problem med tillpassningen av tredje bordgången mot akterstäven eftersom det är precis i
skarven mellan under- och överstäven, överstäven vill gärna vrida sig. Den sitter ju bara med
en spik och ett litet stift. Har försökt att fixera den bättre med stöttor.

Torsdag 15 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert. (Thomas gick 1130)

B:

V: molnigt men uppehåll

Ref.: Problem med 3:e bordgången mot akterstäven beskrivet fredag 9:e. Ringde Mats i
morse. Mallen är gjord efter Seth Janssons ritning, men vår stäv har Mats rest c:a 1,5 cm i
förhållande till denna. Därför måste trappstegen sänkas jämfört med mallen. Efter att ha
justerat ner trappsteget för fjärde bordet ca 1 cm stämmer bordhöjden på 3:e bordet bättre. Nu
är det bara Thomas planka kvar, resten är klart.
Vi hämtade ässjan hos Jonny, Alf skall smida brickor och nit.

Fredag 16 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 40

V: sol & varmt

Alf började smida brickor. Sivert och Thomas passade till B32B. Åsa förberedde för
montering av bakbord i skarv, pyntstreck och drevrännor. Jag slutade vid lunch.

Måndag 19 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Alf, Thomas, Kurt, Sivert, (Åsa kompledigt)

B: 25

V: sol & varmt

Monterade B33 och S33 två gånger och nitade mot stäven, men fick ta av igen båda gångerna.
Detta är ett problemställe (se ons. 14:e). Dessutom var drevrännan för grund i förhållande till
garnet vilket gjorde att vi inte fick intill borden ordentligt. Försöker igen i morgon.
Alf smidde vidare. Kurt gjorde klart sista plankan.

Tisdag 20 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 40

V: sol & varmt

I dag fick vi på S33 och B33. S33:an sprack nere i landet vid stäven när vi klinkade; när vi tog
ur niten igen var den krokig. Detta är orsaken till att det sprack. Anledningen till att den
kroknade kan vara:
1. För tung klinkhammare.
2. Fel vinkel på klinkhammaren under klinkningen.
3. Att den böjdes lite då vi slog av överflödet med huggmejseln.
I morgon får vi reparera, det blir en krampa och en nit med specialbricka.
På kvällen var det “öppet hus”, Christer Mattsson kom. Vi nitade lite och jag spikade S33 och
B33 mot stäven.

Onsdag 21 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 60

V: sol & varmt

Vi monterade B32B och började passa skarv mellan S32 och S33. Nitade allt på S33 och B33.

Torsdag 22 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Alf, Thomas, Kurt, Sivert

B: 80

V: sol & varmt

Struldag. Kurt, Thomas och jag hämtade krokar från Vigelsjö. Kurt började bearbeta en. Kurt
och jag var på Erikskulle, nyckeln var försvunnen, ingen visste var den fanns.
Sivert och Thomas har lämpat sten i båten för att få till rätta vinklarna, men det är hopplöst.
Ett berg av sten gjorde nästan ingen nytta alls. Vi är alla väldigt tveksamma till
”stenmetoden”.

Fredag 23 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Åsa, Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 60

V: Sol & moln. Varmt !!

Monterat S 32:an. B 32 A blev av någon anledning för kort och måste tas av igen. Vi bytte då
mot S 42 B som är något tunnare. Kurt hugger spantämnen. Thomas jobbar med stäven
(akter) och gör spunningsantydan för 4:e bordet. Troligtvis skall där inte vara någon
spunning, så eventuellt tar vi bort det senare. Alf städade kök & trappa & toalett.

Måndag 26 augusti (Dagboksskrivare Lars)
N: Åsa, Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 40

V: Molnigt & behagligt

Monterat B 32 A och passat till skarven S 31/ S 32. Kurt har huggit spantämnen. Thomas har
grovhuggit överkanten på det av tredje varvet som var monterat. Alf har räknat ut att vi
behöver ca 60 brickor till.

Tisdag 27 augusti 1996 (Dagboksskrivare Lars)
N: Åsa, Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 50

V: Molnigt & lagom varmt

Monterat S 31 och B 31. Bränt tjära. Härdat hyvelstålet och prövat den nya hyveln. Den blir
nog bra när vi justerat till den litet. Thomas och Sivert har klinkat. Kurt fortsatte med
spantmaterialet, Alf smidde vidare.
Idag har jag pratat skordstock/sten med Ole Crumlin-Pederssen och Thomas Johansson.
Stenmetoden har existerat på Färöarna till förra århundradet. Ole menar att en såpass liten båt
som Viksbåten sannolikt har byggts inomhus och då har man helt säkert haft skordstock. Ole
sade att vi med gott samvete kan sätta upp en. När de byggde Roar Ege (Skuldelev 3) fick de i
bottenstockar efter 4:e och fick därmed styvat av båten.
Thomas Johansson som varit med på Arnljot sade i princip det samma som Ole. Han visste
inget argument mot en skordstock. Vi pratade (Thomas & jag) dessutom om material och
bordtjocklekar. Vi är båda förbryllade över hur grova vikingabåtar är i bordläggningen med
tanke på att det är radialspräckt ek. Han ville att jag skulle skriva i ”Forntida teknik” om mina
tankar kring detta.

Onsdag 28 augusti 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Åsa, Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert, (Åsa blev sjuk och gick efter fika) B: 40
behagligt

V: Sol &

Sivert nitade det sista på 3:e varvet och sedan började han bearbeta en bit som skall bli
förlängningen på förstäven. Thomas grovhögg styrbordssidans överkant och justerade B 32 A
som skall monteras på 4:e, (se Fred 23:e). Kurt fortsatte med spantämnen. Alf smidde ett par
stämjärn. Jag hyvlade ner babordssidan färdigt och använde vår nya 400-tals hyvel; den
funkade bra efter lite justering.

Torsdag 29 augusti 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 40

V: Moln & behagligt

Jag drog pyntstreck på BB överkant (3:e) och sedan var Sivert, Thomas och jag på Erikskulle
och gjorde mall för stävförlängningen fram. Vi hämtade också ett spantämne som Kurt
började bearbeta. Alf gjorde skaft till stämjärnen och ett till, litet bredare. Sivert fortsatte
bearbetningen av stävförlängningen.

Fredag 30 augusti 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 20

V: Moln & behagligt

Thomas finhyvlade överkanten på styrbord. Jag hyvlade land på babord. Alf skaftade våra nya
klinkhammare. Sivert jobbade med stävförlängningen, Kurt med spantämnen.

Måndag 2 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 30

V: Höstsol & dejligt

Alf har börjat tillpassa B 43. Kurt hugger spantämnen. Sivert högg på stävförlängningen och
smorde på sillake. Tomas hyvlade land och pyntstreck på styrbord.
Jag pratade med Jonny om stävarna. Vi blev
överens om att minska akterstävens bredd för att
få den mera lik förstäven.
Vidare bestämde vi att spunningens underkant tas
ner och fortsätter i en pyntlinje framom bordet
(som på Roar Ege). Detta är det mest troliga att
döma av vad man kan skönja på originalet.

Tisdag 3 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 20

V: Som igår

Vi har basat förstäven med hjälp av en Ång-Janne som Jonny har hyrt hos Adema. Det verkar
gå bra, men vi får se imorgon. Annars har vi fortsatt som igår. Thomas har börjat tillpassa
S43.
På kvällen var jag och Jonny ut och letade fram en skordstock.

Onsdag 4 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Sivert, Alf

B: 20

V: Lite blåsigt, växlande molnighet

Stäven som vi basade igår blev bra. Pga. arbeten med gångvägen vid ån har nivån sänkts ca ½
meter vilket medförde att vårt virkesförråd blev torrlagt. Flödet i ån tilltog ordentligt som en
följd av sänkningen och därför kan vi inte helt sonika flytta ut en bit.
Lösningen får bli att bygga en bassäng på land. Alf och jag hämtade virke och en presenning i
Vigelsjö och Sivert började bygga.
Thomas fortsatte som igår och Alf gjorde spunning fram för B 41.

Torsdag 5 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert

B: 10

V: Regn större delen av dagen

Sivert blev färdig med bassängen och Thomas, Alf och jag flyttade upp virket från ån i den.
Färdigt bordläggningsvirke har vi virat in i fuktad filt.
Inatt vaknade jag mitt i natten och det enda jag tänkte på var förstäven. – Vad tusan, skall det
inte vara trappsteg för 5:e bordgången, tänkte jag? Hade vi gjort fel när vi mallade av, eller?
På morgonen for jag ut till Erikskulle och kollade. Nej, det är inget trappsteg för 5:e, vare sig
på för- eller akterstäv. Men mallen, som Mats gjort för akterstäven, har trappsteg även för 5:e.
Jag ringde Jonny och vi blev överens om att det skall vara trappsteg på 5:e även på förstäven.
Så tyvärr, det blir för Sivert att börja på en ny stävförlängning imorgon. Ämne tar vi från
gamla kasserade förstäven. Jag får ordna en ny mall imorgon också.
Thomas planka S 43 har en elak spricka i ändan, så vi fick kapa där ca 40 cm, men det verkar
som vi klarar oss ändå. Värre är det på babordssidan där B 41 visade sig både vara för smal
och försedd med en mycket elak kvist. Förstår faktiskt inte hur Mats tänkt när den valdes till
position B 41. Skall kolla imorgon om det går att möblera om något.

Fredag 6 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Alf, Sivert + vår nye medarbetare Kjell

B: 35

V: Gott höstväder

Nej, det går inte att möblera om och få till B 41. Letade fram nya plank, som vi började
hugga. Gamla B 41:an som var 325 cm får bytas mot 2 st andra. Vi får då 5 st bord på båda
sidor.
Alf och Kjell började med S 41, en 95 cm bit. Den var knölig, så vi fick basa den. Thomas
blev klar med S 43:an.
På eftermiddagen kom skordstocken, som vi skall börja sätta upp på måndag.

Måndag 9 september (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Kjell, Sivert B: 7

V: Regn större delen av dagen

Vi höll på med uppsättning av skordstocken större delen av dagen. På eftermiddagen började
vi med litet annat. Thomas började hugga ner akterstäven, så att den skall bli samma tjocklek
som förstäven. Kurt började hugga på ett bord B 42.

Tisdag 10 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Thomas, Kurt, Kjell, Sivert B: 15

V: Mulet och regnskurar

Vi fortsatte i princip som igår. Jag började sätta upp skordor för att styva av båten. Kjell
började göra mallar för spanten. Kurt blev klar med sin planka B 42. Sivert jobbade med
stävförlängningen.

Onsdag 11 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Åsa, Thomas, Lars

B: 20

V: Växlande höstväder

Thomas blev färdig med akterstäven och kokade tjära sedan. Åsa smidde två st. långa nitar till
stävnitarna för borden. Kurt började hugga B 41. Sivert fortsatte som igår. Kjell tillverkade
spantmallar. Skordstocken har gett efter litet grand när jag skordat upp hela båten (till 3:e
varvet). Därför skall vi ordna en avstyvning mitt på. Har beställt material av Jonny.
Roslagsmuseet har sänt ut inbjudan till skolorna att komma och titta på oss. Flera stycken har
hört av sig och idag hade vi besök av en byggklass från Rodengymnasiet.

Torsdag 12 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Åsa, Thomas, Lars

B: 15

V: Som igår

Vi monterade på S och B 43. Thomas började sedan med S 42 B, medan Åsa och jag
klinkade. De nya klinkhamrarna fungerade perfekt. Sivert jobbade vidare med
stävförlängningen, imorgon åker den på. Övrigt som igår.

Fredag 13 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Åsa, Thomas, Lars, Alf B: 20

V: Som igår

Sivert monterade förlängningen på förstäven. Thomas monterade på S 42 B, Kjell hjälpte till.
Åsa började tillpassning av B 42 B. Kurt räfsade spån. Borret, som Åsas pappa tillverkat, gick
sönder. Alf fick smida en ny.
Hitintills har vi, när vi klinkat, huggit av överflödet på niten med huggmejsel med en stor
hammare som mothåll. Det verkar tveksamt att detta skulle vara den riktiga metoden eftersom
den har flera klara nackdelar:
1) Arbetskrävande - Det tar ganska lång tid och så måste man vara två st.
2) Man riskerar att kröka niten inne i träet så att niten inte drar ordentligt.
3) Man lirkar upp nithålet så att niten far fram och tillbaka i sidled när man nitar.

Måndag 16 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Åsa, Thomas, Lars, Alf B: 10

V: Blåsigt & sol

Thomas började med S 42 A. Alf jobbade med S 41. Åsa höll på med B 42 B. Kjell jobbade
vidare med spantmallarna. Sivert började med avstyvningen mitt på skordstocken.
Einar Borgfjord (min handledare) och Peder Fureberg (min lärlingskollega) kom på
eftermiddagen.

Tisdag 17 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Åsa, Thomas, Lars, Alf B:

V: Sol & kallt

Åsa, jag, Einar och Peder åkte till Viksbåten, där vi träffade Jonny. Följande finns att notera
från detta besök:
Ett märke på kölen efter ett spant upptäcktes alldeles framom platsen där mittenbettan är
placerad. Åsa mätte och kom fram till att båten bör kortas ytterligare 18 cm utöver de 12 cm
vi redan kortat jämfört med rekonstruktionen.
Einar tyckte att båten har en fin form med ett gott inlöp, vilket bör betyda att den vikingatida
båtbyggaren haft god kännedom om hur en båt som skall seglas skall se ut.

Mastplaceringen fram i båten tyckte både Peder och Einar verkar helt på huvudet. De trodde
inte att masten suttit där, dels pga att båten med ett råsegel skulle bli i princip obrukbar på allt
utom plattläns, dels för att bottenstocken med sitt stora uttag är väl klen för att vara mastfot.
Dessutom tror inte Einar att någon skulle vara så dum, att han försänker mastfästet rätt
igenom bandet (spantet); det är ju nog med en ½ tum. Med tanke på att råseglingstekniken på
1100-talet var i stort sett färdigutvecklad, får man nog anse en mastplacering så långt föröver
mycket osannolik.
Det tittades också på hålen i 5:e bordgången. Hålen så långt fram mot stäven kan tyda på
halsfäste för ett asymmetriskt råsegel, en typ av ganska avancerat råsegel som finns på vissa
traditionella norska båtar. Det finns inte bekräftat från vikingatid, men har heller inte
avfärdats.
Einar har talat med Jon Godal (Norge) och Bent Andersen (Danmark), två råseglings- och
vikingaskeppsexperter, per telefon om Viksbåten. De säger i princip detsamma som skrivits
här ovan, och om asymmetriskt segel säger de att det är ett gammalt segel, men om det funnits
på vikingatiden vet ingen säkert.

Onsdag 18 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Åsa, Thomas, Lars, Alf B: 50 (skolklass 28)

V: Höstsol

Idag har vi monterat S 42 A. S 41 blev också färdig och Alf började med B 41. Vi monterade
också B 42 B och Åsa började sedan med B 42 A.
Hyvelstålet till 400-talshyveln fick härdas om; det var en aning mjukt.

Torsdag 19 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kurt, Åsa, Thomas, Lars, Alf, Kjell

B: 30

V: Höstsol

Alf jobbade med B 41. Thomas och jag jobbade med S 41 B. Kurt högg spunning i
akterstäven. Åsa monterade B 42 A. Kjell klinkade. På kvällen var Åsa, jag och Jonny och
gjorde mätningar på rekonstruktionen inför Åsas Danmarksbesök.

Fredag 20 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kurt, Åsa, Thomas, Lars, Alf, Kjell

B: 50 30 (skolklass)

V: Höstsol

Thomas fick på S 41 B, men tyvärr gick en flisa ur änden då lasken skulle huggas, så plankan
blev 10 cm för kort. Lösningen får bli att Kurt hugger till ett nytt ämne till S 41 som är något
längre än den redan tillpassade biten. Material till en ny S 41 B har vi inte. Alf basade B 41
och högg sedan spunning fram för 5:te. B 41 B blev färdigtillpassad och monteras måndag
fm.

Måndag 23 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, (Åsa skall vara i Danmark hela veckan)
V: Sol på fm. Moln på em.

B: 25

Vi monterade B 41 B. Kurt blev i princip färdig med den nya S 41:an. Alf smidde tre nya
stämjärn; de gamla som var smidda av sparkmedar fungerade inte riktigt. De nya gjordes av
filstål. Jag började akterut och ta ned överkanten. Kjell jobbade vidare med mallarna.

Tisdag 24 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf

B: 20

V: Molnigt & stilla

I går kväll ringde jag Christer Westerdahl och frågade om skordstock. Ej heller han visste
något argument emot. Han visste heller inget som talade mera för stenmetoden.
Idag har Alf smitt spik. Kurt och Thomas har basat S och B 41 och arbetat med tillpassning.
Sivert och jag har assisterat, och samtidigt jobbat med nedhyvling av överkanten på det som
redan är monterat. Kjelle körde vidare som igår och har assisterat vid basningen.

Onsdag 25 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Alf, Sivert, Thomas, Kjell, Lars

B: 30 (10st skola) V: Höstsol

Äntligen fick vi på S och B 41 och alltså komplett 4:e varv. Det var ena vrånga små stumpar,
de är ju bara ca 1 meter långa, vilket gjort dem ganska svåra att vrida till i rätt former.
Alf smidde vidare.

Torsdag 26 september (Dagbokskrivare Lars)
N: Alf, Sivert, Thomas, Kjell, Lars Kurt

B: 30

V: Höstsol

Jag har hyvlat överkanten på babord färdig och börjat med styrbord. Thomas och Kjelle har
skaftat fyra stämjärn som Alf smitt. Sivert klinkade klart det vi monterade igår och satte sedan
upp (stöttor) skordor och säkrade bordlägget på babords sida.
Kurt fixade till vår 400-tals hyvel som vart litet krasslig. Träpinnen byttes ut mot dito av stål
och kilen skiftades. Spånuttaget vidgades lite också. Efter detta blev det en drömhyvel.

Fredag 27 september (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Thomas, Kurt, Lars

B: 25 (+ 20 st. skola)

V: Sol, mulnande på em.

Nu har vi hyvlat ner båda överkanterna färdigt och dragit pyntstrecken. Det ser väldigt fint ut.
Kurt har hyvlat land på BB. Kjelle har jobbat med mallarna och strukit tjära/linolja på insidan.
Thomas började med B 53.
I morse var Jonny och jag ute och tittade på Viksbåten. Det var en bordvinkel i Mats tabell
som var märklig; det visade sig vara felskrivet (troligtvis).

Måndag 30 september 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa B: 20

V: Molnigt, ganska varmt

Åsa började med B 51. B 53 blev färdigtillpassad. Kurt hyvlade land på styrbordssidan. Sivert
styvade av 4:e omfaret. Alf smidde spik.

Tisdag 1 oktober 1996 (Dagdokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa B: 20

V: Molnigt, relativt varmt

Vi jobbade vidare som igår ungefär. S 53 blev färdigtillpassad. B 51 basades och trycktes på
plats men sprack lite framme vid stäven. Det är ett besvärligt ställe eftersom bordläggningen
nu börjar bli rätt så tvär mot stäven. Redan 4:e var kämpig. Vi gör nytt försök i morgon.
Ref: Fredag 20 sept.: Eftersom vi fick flytta skarven på 4:e (mellan S 41 och S41 B) stämmer
inte längderna på bitarna i 5:e varvet med de planerade skarvarna. Lösningen får bli att S 51
och S 52 byter plats.

Onsdag 2 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa B: 70 (skolklass 25 st.)

V: Bra

Åsa fortsatte med B 51, vi fick ta av en liten bit av det som sprack. Sedan basade vi ånyo och
justerade en hel del på bord och stäv. Då gick det bra. S 53 och B 53 monterades.

Torsdag 3 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa

B: 30

V: Vackert

B 51 blev klar. B 52 C monterades. Alf blev färdig med att smida nit. Kjelle klar med
mallarna. Vi fick besök från Oskarshamn; ett gäng där planerar att bygga en Viksbåtreplica.
De skall bygga skrovet i fur med inved och köl/stävar i ek. Trevligt folk.

Fredag 4 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa

B: 25

V: Lätt regn på fm., bra på em.

Åsa började med S 51. Kurt och Thomas med S 52 B som jag monterade på eftermiddagen.
Alf och Kjell jobbade med B 52 B som i princip blev färdig att montera.

Måndag 7 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa B: 70 (2st skolklasser á 20 - 25 pers) V: Blåsigt &
molnigt

B 52 B monterades. Det visade sig att S 52 (tidigare S 51) hade en spricka i änden som gjorde
att ca 25 cm gick bort. Lösningen blev att B 52 (l = 3m) fick byta plats med S 52 B (l = 2,5
m).
Vi började också passa till dessa två bitar.
Ringde Jonny på kvällen och förvarnade att vi snart behöver krokar.

Tisdag 8 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa B: 25

V: Moln & varmt

B 52 och S 52 B monterades. Kjelle kokade tjära. Åsa höll på med S 51. Jag fick besök av
min chef på Opplæringskontoret (Norge), Liv-Ellen. Kurt, Thomas, Alf och Sivert monterade
borden.

Onsdag 9 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa B: 20

V: Moln & varmt

S 51 blev färdigtillpassad. S 52 monterades. Kurt och Thomas började med essinglister. Kjelle
reparerade en tving.

Torsdag 10 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa, (Kjell var och sökte jobb)
á 25 pers)
V: Som igår

B: 100 (3 st. skolklasser

S 51 och B 51 monterades – alltså – båten bordfylld. Vi firade med snaps (Jägermeister). Kurt
och Thomas jobbade med essinglisterna.

Jonny har påpekat att han anser att avrundningen på bordens underkant i övergången mot
stävarna är för skarpa. Vi har därför bestämt att försöka justera detta. Vi får då dra ut några
spik och kanske lossa på ett par nitar.
Något har blivit fel i underkanten på B 51, så linjerna ser konstiga ut. Detta skall vi justera på
måndag.

Fredag 11 oktober 1996

(Dagbokskrivare Lars)

N: Kjell, Sivert, Kurt, Thomas, Lars, Alf, Åsa

B: 30

V: Härligt höstväder

Åsa började med spant 2. Kurt och Thomas jobbade med essinglisterna. Kjelle justerade litet
på akterstäven. Sivert och Alf klinkade på S 51 & B 51. Jag började hyvla ner överkanten.
Thomas slutade idag; nu är vi alltså 6 st.

Måndag 14 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Kjell, Alf, Kurt (Sivert på älgjakt) B: 25

V: Varmt & moln

Alf högg ämne till roderspantet 9. Åsa fortsatte med spant 2. Jag turade ner SB 5:e och
justerade underkanten på B 51. Det blev bra nu. Kjelle började tillverka ett skaft till en av
skedborrarna.

Tisdag 15 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Kjell, Alf, Kurt (Sivert på älgjakt) B: 15

V: Moln & varmt

Kjelle har strukit sillklake på 4:e och 5:e varvet. Åsa har fortsatt med spant 2, Alf med 9:an.
Kurt har huggit essinglister och jag har ordnat med stävavslutningen på aktern. Nu är det
bestämt att Åsa tar över efter att jag slutar på fredag.

Onsdag 16 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Kjell, Alf, Kurt (Sivert på älgjakt)
blåsigt

B: 35 (skola 20 st.)

V: Moln &

Vi fortsatte som igår. Kurt var med Jonny och hämtade grenkrokar. Kjelle färdig med borren
och lade på en omgång sillklake till. Jag började med avslutningen av förstäven. Åsa färdig
med grovtillpassningen av spant 2.

Torsdag 17 oktober 1996 (Dagbokskrivare Lars)
N: Lars, Åsa, Kjell, Alf, Kurt (Sivert på älgjakt) B: 60 (2 st. Skolklasser om 20st.)
V: Moln & blåsigt. Dystert.

Kjelle smidde brickor och klinkade klart. Alf och Åsa jobbade med spant 8. Jonny kom med
krokar. Kurt högg på essinglisterna. Åsa började fundera på linjerna på bordförlängningarna
ut på stävarna. På kvällen var vi ute och festade.
I morgon slutar jag och tackar alltså härmed för mig.
Lycka till! / Lars

Fredag 18 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Alf, Kurt, Kjell, Åsa + Jonny

B: ?

V: Regndis och regn

Har nu fått den äran att överta skrivandet i denna dagbok. Alla utom Kurt, som blev kvar och
högg på spantämne samt slutade litet tidigare, for ut till originalet på Erikskulle. Diskuterade
och idéade litet. Provade spantmallar och märkte ut var laskar, spikhål, betor, höjder, bredder
mm. skulle vara.
Svårt att förstå sig på nionde spantet och förstå hur styråran skall sättas fast. Om det nu skall
vara styråra och inte stävroder!? Fast förmodligen är det styråra som är troligast. Men det som
är kvar på det nionde spantet ser förbannat klent ut tycker jag.
Många frågetecken är det, men nu har vi i varje fall så vi kan arbeta på en tid med spanten.
Och alla är vi ense om att ta hit en riggexpert.
Annars är dagen dämpad, jag tror att alla tycker att det är tråkigt att Lars slutar.
Vi slutade tidigare efter tårtfest hos Lars och Anne i baracken.

Måndag 21 oktober1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Alf, Kurt, Kjell, Åsa

B: 10

V: Grådis

Tomt utan Lars.
Kurt grovhögg klart ämne som kanske går till spant 5. Sivert grovstädade båten + började
grovhugga spantämne 3. Alf fortsatte på spant 9. Kjell smidde brickor.
Jonny var förbi och vi hade en diskussion om placering av spant. Vid spant 4 blir det lite
knasigt med avstånden pga att båten är för lång. Vi beslöt oss för att flytta spant fyra 12 cm
förut för att jämna ut avstånden.
Spant

9

Enl. Mats 88 93 76

8

7
85

/ Dike /
54

6
74

96
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1
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Kurt började hugga på ämnet till 8:an, men det verkar vara en spricka som går tvärs igenom
den. Inte bra. Jag har gått igenom mallarna till spanten samt städat båten, torkat bort klet i
landen mm.

Tisdag 22 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Kjell, Kurt, Alf, Åsa

B: 45 (Grupp pensionärer ca 20)

V: Grådis

Kjell smidde brickor och spik. Åsa städade klart båten. Kurt kluvit spantämne 8 i den spricka
som tyvärr gick rakt igenom. Såg ut att ha varit en spricka som hade funnits tidigare pga den
mörkare färgen på trät. Han började efter det grovhugga på ett ämne som duger till (tror vi)
spant 7, och blev färdig med det. Började titta på spantämne till 1:an. Alf knåpade vidare på
spant 9. Sivert försökte få ut 3:an ur sitt ämne, mycket knalt, litet mycket ytträ. Kanske det
går. Diskuterade tak över båten. Hur det skall byggas. Sivert får fixa.

Onsdag 23 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Kjell, Kurt, Alf, Åsa
V: Halvklart + ganska halvljummet

B: 80 (Bla 20 st 4:e klassare + 16 från orden Stallbröderna)

Kjell smidde spik. Kurt hugger på 1:ans ena spantämne. Alf och jag strular med passaren till
tillpassningen av spant. Måste komma på en enklare lösning. Alf trixat med 9:e spantet. Sivert
donar med 3:an. Åsa rätar till och kollar så att alla borden står i rätt grader. Började fila på 4:e
bords underkant i fören där Jonny ville att det skulle gå mjukare upp. Tror att det blir snyggt
någorlunda.
Jonnys granne Olle kom och hämtade en del av spånhögen.

Torsdag 24 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Sivert, Åsa (Jonny)
höstväder

B: 60 (Bla. 20 st. 3:e-klassare + 6 präster)

V: Soligt klart

Kjell smidde spik. Alf provade sin nygjorda passare med vattenpass på 9:an, hoppas det
funkar den här gången, annars blir 9:an för liten. Har varit litet struligt med den passaren, den
är inte speciellt bra.
Tror jag skall tillverka en pinne med lod, som Lars snackade om att båtbyggaren Uno
använde. Den kanske också blir litet mer ”vikingastuk” på. Sivert fortsatte med 3:an. Åsa
gjort färdigt kurvan på underkanten av 4:e bordgången i fören, Jonny kanske nöjd.
Jonny var förbi med tre krokar, en eventuell till 1:an och två som duger till 4:an och 6:an,
hoppas jag. De två krokarna kommer av en som vi sågade itu med motorsåg. Jonny tog det
beslutet att om vi använde motorsåg, var vi garanterade att den räckte till två och med tanke
på bristen av krokar blev det så.
Många positiva kommentarer om båten från besökare. Dom är glada i formen bland annat.

Fredag 25 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Sivert, Kjell, Alf, Åsa
höstväder

B: 20 st. fram till lunch, 10 st. efter lunch

V: Soligt varmt

Jag har fixat färdigt underkant på 4:e bordgång i akter och åkte sedan hem vid 1200.
Alf fortsatte med 9:an. Sivert klar med 3:an, fortsatte med ämne till 4:an.
Kurt fortsatte med 1:an. Kjell smitt litet och donat litet med slipning av yxor.
Alf var nere vid Biståndscenter i hamnen och kollade efter presenning men fann ingen.

Måndag 28 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Alf, Kjell, Åsa

B: 10

V: Morgonen regnig, efter lunch uppehåll, ljummen vind

Alf gjort klart grovtillpassningen av spant 9. Sivert hugger vidare på spantämne 4. Kjell städat
containern och hugger ner spantämne 7 till 6 cm istället för 6,5 cm, som Kurt hade huggit det
till. Jag började hugga på spantämne 6, försöker göra det plant.

Tisdag 29 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Alf, Kjell, Åsa

B: 20

V: Regndis och regn. Ljummet

Alf börjat på spantämne 5 för tillpassning. Sivert hugger på spantämne 4. Han och jag lodar ut
exakt var det skall vara, liksom Alf och ego gjorde på 5:an och 6:an. Kjell smider spik; 2 st. 5
cm och 2 st. 6 cm för översta bordet invid stäven. Åsa hugger på ämne 6 och försöker få det
jämnt.

Alf nämnde att i fredags var det en man som hade varit positiv i början nere i Vigelsjö, men
där också blivit mycket negativ pga. allt strul. Han trodde aldrig det skulle bli någon båt. Men
nu var han förbi och blev mycket glad och positiv till att det var en båt på gång. Han nämnde
också att han tyckte att den var vacker.

Onsdag 30 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Sivert, Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 15

V: Grådis, halvkallt

Siverts sista dag, vilken han ägnade åt spant 4, att börja tillpassa det. Alf tömt bassängen som
byggdes till virket när ån var för låg. Rev bassängen med hjälp av Kjell. Alf byggde sedan
med det virket som var från bassängen ett tak över båten, som vi sedan hängde pressen från
bassängen över. När Alf var färdig med det fortsatte han att tillpassa spant 5. När Kjell var
färdig med att hjälpa Alf, ställde han sig vid ässjan och började försöka göra meddrag.
Meddrag som skall användas vid fintillpassning av spant. Vi har mallat av efter Lars.
4,5 mm

18 mm

2 storlekar

4 mm

21
mm
33mm
mm

2 mm

Kurt rättade till spantmall 1 och filade lite till på spantämne 1.
Åsa högg vidare på spantämne 6.

Torsdag 31 oktober 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 20

V: soligt, klart (-5o på morgonen) vattnet fruset i båten

Alf städade runt båten och nere vid ån. Kurt huggit på spant 1 och passat till det. Kjell har
hjälpt Alf och smitt färdigt ämnen till meddrag. Jag har huggit och hyvlat färdigt spantämne 6
någorlunda och fortsatt med fyran som Sivert inte var färdig med.
Jonny och Lennart kom förbi med bomullspressar. Alf och ego slänger upp dem ovanpå den
gröna pressen, det ser för fult ut. Dessutom blir det för mörkt inunder.
Skall föreslå på mötet på måndag att inhandla en ny plastpress, som det lyser igenom på.

Måndag 4 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 15

V: halvklart ljummet höstväder

Kurt klar med ettan, fortsatte med sjuan.
Alf fyllt tio säckar med spån, fått hjälp av Kjell och fortsatt med spant 5. Han slipade även till
ämne till meddrag. Han skall ta med en fil i morgon så vi kan fila till spetsarna.
Kjell har städat båten, krattat gräsmattan och gjort mallar till stävkrafter.
Åsa har huggit spant fyra klart och 6,5 cm tjockt, fast det blev nog inte så plant.
Alf och Åsa var ner till Lantmännen i hamnen och kollade efter vit press. Fanns bara gröna,
men en 10x6 m kostar ca 400 kr.

Tisdag 5 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 10 - 15

V: disigt, duggregn, varmt

Kurt fortsatte med 7:an. Kjell har fyllt säckar tillsammans med Alf, slipat yxor mm. Alf
hyvlat spant 5. Åsa har filat till spetsarna på meddragen med Alfs medtagna filar och hyvlat
lite på spant 4.
Efter lunch var jag och Alf ute och tittade på originalet med Jonny. Kollade alla dymlingshål
på spanten mm. för att veta hur dymlingssvarven skall vara.

Onsdag 6 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 20 - 25

V: molnigt, halvljummet, eftermiddag regn

Alf var iväg på morgonen och fixade en vit press 10x6 m för 330 kr. Sedan hjälptes Alf, Kjell
och Kurt, även jag lite, åt att riva ner och vika ihop den gamla och sätta upp den nya. Alf och
Kurt gjorde först lite förbättringar på nocken, med viraduk och träkonstruktion. Jättebra att få
upp den pressen. Det ser snyggare ut och framför allt ser man väldigt bra innanför pressen.
Nästan så att den förstärker ljuset. Alf fortsatte med tillpassning av spant 5. Kjell har donat
och grejat lite omkring. Kurt tillpassar sjuan. Jag har gått igenom gårdagens anteckningar ute
från originalet. Dymlingshålen på dom flesta ställen verkar vara 20 mm i diameter. Skallen på
dymlingen blir ca 25 mm i diameter. Skall ringa Lennart och framföra det så att vi kan få
pinnsvarvarna. För jag vill börja få dit spanten.
Har sedan finhyvlat spant 4 och det passar ganska bra efter Siverts grovjobb, skall ta lite till.
Jonny var förbi med fjäderstål så Kjell kan göra en vikingasåg. Snackade om Norgeresan som
skall bli av 19, 20, 21 november. Och att Björn Alsén kanske kan ställa upp med 15000 kr till
lokal för vårt kontor.

Torsdag 7 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa
och kallt i luften

B: 10

V: regn men uppklarnande eftermiddag, sol vid 1600, annars rått

Tio säckar spån var fyllda vid 900 när jag kom. Gubbarna höll på att hänga upp
bomullspressarna på ena sidan om arbetsskjulet. För det blåste så gräsligt kallt, fast blåsten
mojnade under förmiddagen.
Alf har joxat med spant 5. Kurt färdig med 7:an. Han och jag hjälptes åt att sätta i spikar i för
och akter på femte bordgång. Det blev lite fel med en spik i aktern och niten där, så Kurt tar
med sig kofot på måndag och fortsätter då. Jag satte honom på att kolla om någon av krokarna
vi har duger till stävkraft. Han fann inget, så han fick fortsätta på min krok, 6:an. Sedan
behöver vi mer ämnen. Det till åttan, men också stävkrafterna. Jag har hållit på med 4:an.
Kjell har gjort en klubba, har hållit på med en syl, kokat kaffe som alltid mm.

Måndag 11 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 10

V: halvklart, frysgrader, vindstilla

Alf fortsatte med min 4:a då jag inte kom i tid. Kjell smider såg. Lennart Widerberg kom förbi
med pinnsvarvarna. Alf och han diskuterar hur stålen skall vara. Kjell börjar smida till
grovämne till de stålen. Lennart tar med sig pinnsvarvarna och skall komma och hämta stålen
senare. Kurt hugger på 6:an och fixar 6:ans mall så den stämmer.
Jag springer runt, runt och försöker hitta på något. Har kollat om krokämnen som vi har duger
till stävkraft. Nej. Flyttat upp två skräpplankor ur ån och lagt på Alfs hög. Alf har städat
källaren och flyttat in slipstenen dit.

Tisdag 12 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 10 + 20st andraklassare V: mulet, rått, plusgrader

Alf slipar ämnena till stålen.

Pinnsvarv

26 mm c:a
75 mm
10 cm c:a

36

uppifrån

26
21

Blev lite förvirring då vi inte riktigt kom ihåg vilken sida stålet skall sitta på. Har ringt
Lennart och bett honom komma ner med träbitarna.
Kurt hugger ut för landen på spant 6. Kjell smider såg. Jag vet inte vad jag skall göra. Trodde
att ett av ämnena vi har skulle duga till beta på 4:an, men Jonny var förbi och sa att den finns
på ett träd. Jag går kl. 1200 i dag.

Onsdag 13 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa
regn på eftermiddagen

B: 5

V: duggregn på morgonen, uppehåll och sedan snö/hagelblandat

Kurt klar med spant 6, börjat hugga på krokämnet som blev kvar av 8:an. Kjell har gjort
klubba, donat och grejat, slipat yxor mm. Alf har gjort upplänga (BB) till spant 9 samt börjat
med upplängor till 5:an. BB upplänga färdig.
Alf och jag har släpat av viraduken från virket, det hade börjat mögla. Tog ett par tre krokar
till upplängor. Jag har börjat på upplängor till 3:an och gjort en klubba.

Torsdag 14 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa
B: 10
V: klart, kallt, vindstilla. Första snön. Skönt väder att arbeta i,
men när solen försvann vid 1530 blev det genast mycket kallt.

Alf har fixat färdigt stålen till svarvarna, Lennart kom på eftermiddagen och hämtade. Alf
fortsatte med upplänga SB 5. Kjell smider såg. Kurt har täljt lite enepinnsämnen av
egenhändigt medtagen en. Han gjorde även upplänga BB 6 och började på ämne till SB 6.
Jag spräckte en 30 – 40 cm bred krok till två krokar för att använda till 3:ans upplängor. Högg
ett spår på båda sidor, sedan sprack den lätt. Blev färdig med BB 3:an.

Måndag 18 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell

B: 5

V: halvklart, varmt

Kjell smidde såg. Kurt gjorde klart upplänga till styrbord. Alf började på upplänga SB3 och
joxade en massa efter att ha gjort färdigt SB5.

Tisdag 19 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa) Norgeresa
N: Alf, Jonny, Åsa

V: snö i Norge, slaskigt på dagen men frysgrader på kvällen.

Kl.500 började Alf, Jonny och Åsa färden mot Oslo och Vikingskibshallen. Kl 1300 kom vi till
Oslo. På vägen in mot Oslo var vi förbi Vikingland och kollade på det. Blää sa Jonny. Men
båten jag var med och byggde på för två somrar sen var fin, tyckte åtminstone jag, fast den
var pressad så vi fick krypa in under.
I Oslo var vi in till turistbyrån vid centralstation, sedan en lite tvungen rundtur i alla
enkelriktade kvarter. Till slut hittade vi fram till Alfs flaggaffär där han skulle köpa en norsk
flagga. Efter det åkte vi till Historiska museet och studerade lite snabbt vikingaverktyg mm
innan dom stängde. Där fanns bl. a. ”plåtsax”, tänger (smides), en järnsåg avsedd till horn och
en liten smidd trefot liknande den i Mästermyrfyndet.
Efter detta installerade vi oss på vandrarhemmet. Gick ut på kvällen och åt god mat.

Onsdag 20 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa) Norgeresa
N: Alf, Jonny, Åsa

V: kallt, frysgrader, snö, på kvällen töigare.

Upp vid 730, dusch, frukost, iväg. Jonny och jag blev ivägskjutsade till Mats och Bente med
barn. Vi snackade lite om båten och åt sockerkaka. Alf for iväg och donade lite inför kvällen.
Mats och vi slöt upp med Alf vid Vikingaskeppshallen kl. 1100. Kom in där gratis och skulle
ha mött chefen Arne Emil Christensen, men tyvärr var han försenad. Så vi tittade på stället
och diskuterade båtarna med Mats.
For iväg till Sjöfartsmuseet och kollade in nordlandsbåtar mm. Mats förklarade hur
segelriggen fungerade samt skillnaden mellan asymmetriskt råsegel och vanligt.
Kollade på håar, betor mm. Kom inte fram till någon förklaring om Viksbåten men många
idéer.
Tillbaka på Vikingaskeppshallen vid 1430 för att se om Arne E. Christensen hade hunnit
tillbaka, vilket han hade.
Han kom med den smärtande nyheten att pinnsvarvar
inte fanns på vikingatiden. Han påstod att man på
Västlandet hade namnet på den man som kom på
idén och att det var en 1800-talsuppfinning. Hur sant
det är kan man inte riktigt svära på, men kanske...
Fast i Danmark verkar dom tro att pinnsvarvar
funnits redan på vikingatiden. A. E. Christensen
menar att dom använde en hård träbit med ett borrat
hål (samma skedborr som till nageln i spantet t ex)
och att skallen också var utborrad för.
Där slog man i den tilltäljda pinnen så att enträt i pinnen komprimerades det lilla den inte
passade. Vi försöker väl båda sätten tyckte Jonny.
Efter detta hemgång och på 30-årsfest hos Alfs dotter Helenas pojkvän Lars.
Jonny hittade en bild på en tång som ser ut som en hovtång i en broschyr han köpte på
Vikingaskeppshallen. Det skall vi kolla efter i morgon.

Torsdag 21 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa) Norgeresa
N: Alf, Jonny, Åsa

Uppe i Oslo 830. Ut till Bygdöia, gick på Kontikimuseet. Försökte titta på en stavkyrka på
Folkmuseet där ute också men det kostade 50 kr inträde. Lite dyrt för att bara titta på kyrkan

och inte hinna med resten där. Så vi tittade på museishopen och åkte hem till Alfs dotter
Helena och åt lunch.
Kom iväg hemåt vid 14-tiden. Hemma i Sverige, Norrtälje c:a 23. Uppehåll nästan hela
vägen.

Måndag 25november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 5

V: halvklart, -1o c:a

Alf fixade med enepinnar. Kurt började grovhugga före detta spantämne 3 till upplängor till
2:an. Kjell fixade med sin såg, gjorde handtag och rätade. Åsa gjorde enepinnar.
På eftermiddagen for Kurt, Alf, Jonny och Åsa ut till originalet. Kollade hålen i relingskanten.

Tisdag 26 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 5

V: Klart vinterväder, några minusgrader

Kjell färdig med rätandet av sågen, försökte hugga ut tänderna med mejsel men det gick inte.
Alf tar med sin vinkelslip i morgon. Kurt fortsatte med 2:ans upplängor. Alf täljde pinnar och
slipade verktyg. Åsa täljde pinnar.
Eftersom inte Lennart hunnit hit med svarvarna, var det lite svårt att veta hur pinnarna skulle
vara, så det gick lite långsamt (vilket är bäst, 60 cm långa pinnar eller 20 cm långa osv.).
Alf städade i ordning våra saker uppe i fikarummet så de inte följer med krönikespelet då de
tar sina saker.

Onsdag 27 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 5

V: klart, minusgrader (-1 till –2o), snö en timme vid 14-tiden

Kurt fortsatte med upplängor till 2:an, fick ta en ny bit till babordsidan, den gamla blev för
smal. Kjell filar tänder på sågen med Alfs vinkelslip och med vanlig fil, blev klar. Den blev
jättebra.
Lennart kom med svarvarna strax efter fikat. Alf fixade och donade med dom, fick till stålen
så att det funkade, satte bl.a. i 8 mm rundjärn som håller i stålet och kilen.
Han slipade stålen lite snett så att det bara tar vid rundningen och strax nedanför, se bild.

Då blir det som bäst i skärningen. Sedan bör rundstaven vara av samma dimension som
ingångshålet, dvs. på den stora svarven är den 30 mm medan utgångshålet är 22 – 23 mm.
Om den är det, skär stålet fint. Det får inte gå för lätt och fort in, då skär det illa och pinnen
blir fnasig.
Resten av dan höll vi på med att prova till och göra pinnar.

Torsdag 28 november 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 3

V: mulet, snö på eftermiddagen, rått

Kurt klar med upplängor till 2:an. Börjat fundera på upplängor till 7:an. Fortsatte med att tälja
pinnar. Alf har donat med svarvarna och gjort pinnar. Kjell har fixat lite med sågen, slipat lite
tänder och rätat den samt täljt pinnar.

Åsa gjort ingenting, faslig huvudvärk. Täljt lite pinnar och städat i lokalen. Ställde några
pinnar i tjärblandningen till måndag.

Måndag 2 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 5

V: blaskigt, snöat i helgen 1 dm snö, regndis, +1o

Jag har täljt pinnar och svarvat. Likaså Kjell. Alf svarvat och täljt samt donat med stålen.
Han fixade en klämmanick till pinnämnena så det går lättare och fortare att svarva.

bjälke
plankaispänn
pinnäm
ne
bänk
Fick då automatiskt ett mothåll från bänken så skallen blir bra på nageln.
Kurt klar med upplängor till 7:an. Han fortsatte att göra pinnar och naglar. Även han fixade en
pinnhållare.

pinne i spänn
pinne i spänn som håller fast nagelämnet
nagelämne
utsågat hak till spärr för hållpinnen
Jonny var förbi för att flytta in telefonen i lokalen. Ingela var förbi och tittade lite.
Jag var iväg i dag och beställde sebum a´135 kr. Tänkte det borde vara bra att blanda ihop
med kokt tjära till ”gucka” att kleta på naglarna innan dom slås i. Har också ställt alla naglar i
rå linolja.
Alf har lånat ut en termometer.

Tisdag 3 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 20

V: tö, +2o, klart på eftermiddagen

Alla täljde pinnar och svarvade naglar. Alf härdade två av svarvstålen (22 o 14 mm). Går
lättare att svarva och Kurts fastsättningsanordning är jättebra. Jag gick över båten med
gradskivan.
Mats med familj var hit från Norge och hälsade på. Han tyckte att vi skall göra skallarna
färdiga på naglarna innan vi slår i dom. Det gör dom där han har lärt sig, och det är nog
vettigt. Fast jag har lärt mig och sett på tre ställen att man sparar en bit så pinnen inte förstörs
när man slår i den. Fast då blir det lite bökigt när dom skall tas av. Vi kan pröva båda sätten,
vi får se.

Onsdag 4 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa, Jonny

V: plusgrader, regn

Tur till Stockholm och Medeltidsmuseet. Var där och kollade i båt X m.m. Vet inte hur
mycket vi fick ut av det, svårt att se ordentligt. Dessutom har dom bara två av vraken kvar att
beses.
Sedan gick vi till Big Burger och jag fick en larv i hamburgaren.
Var in på Historiska museets bibliotek. Beställde tre böcker om verktyg. Smet ner till
museishopen, Jonny hittade en bok om matlagning.
Efter det travade vi iväg till TV-huset och kollade in modellen på Birka som är utställd där
under december. Sedan var gubbarna sugna på fika så vi fikade där. Kjelle tog kak- och
tårtbuffe´a´45 kr och fick äta hur mycket han ville. Måste erkänna att jag var lite frestad att
göra detsamma. Har aldrig varit med om något liknande.

Torsdag 5 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Kjell, Åsa

B: 15

V: klart, plusgrader

Kjell och Kurt har gjort pinnar. Jag har rensat båten och börjat tänka på att sätta dit spant 2,
men var för feg. Rättat till runt spant 2 igen.

Fredag 6 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa

B: 15 (båtbyggarelever)

V: regn hela tiden

Var förbi och visade båten för Skeppsholmens folkhögskolas halva båtbyggarklass plus lärare
Göran Härnlund. Tyvärr hann dom bara vara här en halvtimme, för dom skulle upp till
Pythagoras kl. 1000. Men dom verkade tycka att det var trevligt och skojigt att titta på alla
verktygen.

Jag frågade Göran om det där med huvudena på
endymlingarna. Som vi har gjort dom nu är det
lite för skarp vinkel.

Mats H. nämnde det när han var här, och nu även
Göran. Så det har äntligen trängt in i min feta
skalle hur dom skall se ut.

bord

Dessutom nämnde Mats att det är bättre, eller
åtminstone lättare, att skära till huvudena innan
man slår i naglarna. Nu nämnde även Göran det,
så jag ger mig, det får bli så.
Alltså skall dymlingen se ut så här någonting.

Måndag 9 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Kjell, Åsa

B: 5

V: mulet, +3o, ljummet

Kurt och Kjell täljde pinnar när jag kom. Jag var inte riktigt nöjd med pinnarnas utseende.
Dels var det ju det där som jag skrev om i fredags och dels är det svårt att få dem helt runda
med 30 mm diameter vilket dom bör vara tycker jag. Jag fick tyvärr rensa ut en del pinnar.
Kurt och jag diskuterade fredagsproblemet. Jag ringde Göran Hernlund och pratade. Alf
ringde och sa att han kanske kommer i morgon (mycket förkyld). Han hade också funderat på
den alltför skarpa vinkeln på dymlingskallen. Efter mycket snack med alla, beslutsångest (allt
blir så svårt och går så långsamt när man inte riktigt har haj på saker och ting), ringde Jonny
också och snackade. Blir det nu så att när Alf kommer tillbaka får han försöka justera stålen
så att de blir rätt.
Göran H. nämnde också något om att inuti svarven, vid stålet, bör träet också ha samma form.
Skall kolla det.
Kjell fortsatte att tälja rundstavar 30 mm diameter utan att svarva dem, plus lite småjox.
Kurt och jag tog varsitt spant (sp 6 och sp 2) och lärde oss använda meddragaren.
Det mörknar fort nu, vid 1500 såg man inte längre för skymningsljuset alla streck man skulle
hugga efter, så vi slutade.

Tisdag 10 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Kjell, Åsa

B: 15

V: mulet men uppklarnande, +3o

När jag kom på morgonen hade Kjell börjat koka tjära, som jag hade bett honom om i går.
Det höll han på med hela dagen.
Kurt fortsatte med spant 6. Vi hade hjälpts åt att justera det med meddragaren men när han
hade huggit färdigt, visade det sig att vi behövde ta mer på mitten. Så vi använde
meddragaren en gång till.
Jag höll på med tvåan, men den var inte heller perfekt, så jag får dra om med meddragaren i
morgon.
I dag var det inte lika mörkt vid 15, men vi gick hem då ändå. För Kurts fru kom och då stack
han och jag måste med 1510-bussen i dag.

Onsdag 11 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kurt, Alf, Kjell, Åsa

B: 10

V: regn, disigt, plusgrader

Kurt har joxat med 6:an, blev tyvärr inte färdig. Han slutade i dag. Alf var här på
förmiddagen, sedan åkte han hem igen. Inte tillräckligt frisk för att stå ute. När han var här

började han tänka över det där med svarvstålen. Kjell har slipat yxor, täljt dymlingsämnen
mm. Jag har hållit på med spant 2.
Vid 930-tiden kom Anders Ahlegren med två kompisar (bl.a. Micke) och tittade på båten.
Diskuterade med Jonny. Vi åkte ut till originalet och snackade, pratade rigg. Dom har ju
seglat en del råsegel. Kom väl inte fram till så mycket, förutom att Jonnys beräkningar på 19
m2 segel nog skulle kunna stämma och att masten står vid betan på spant 4.
Anders kanske kan börja här i januari.

Torsdag 12 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kjell, Jonny

Kjell och Jonny flyttade upp skåp, bord och papper från barackerna.

Måndag 16 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Alf, Kjell, Åsa, (Jonny) B: 5

V: soligt, klart, -5o, 1 cm snö efter helgen

Jonny kom vid 1000, vi diskuterade vinterns aktiviteter. Alf ville nämligen gå hem nu innan
jul. Han ville inte stå ute och frysa efter sjukdomen och kanske bli sjuk igen. Han och Jonny
skall kanske ta ner några granar under jullovet, så vi har att göra åror av i januari, då vi
hoppas få stå i Långgarn i museets lokal som dom erbjöd oss tidigare.
Vi får under vintern komma på hur årorna skall se ut och hur vi skall göra dem. Jonny snackar
om Årbybåtens åror. Vi skall också kolla upp andra.
Sedan tyckte Jonny att ett spant skulle vi väl åtminstone kunna sätta dit innan jul. Så jag
försöker med 2:an. Kjelle täljer till skallarna på tränaglarna. Jonny har ställt upp datorn. Innan
Jonny kom på morgonen hivade Alf och jag upp Kurts essingelister ur spat. Det hade blivit is
på ån under helgen, 5 cm tjock.
Är lite irriterad på mig själv för att vi inte har lyckats hinna med att spanta. Jag har väl varit
lite för velig. Och så har jag inte riktigt förstått det där med svarvstålet. Men nu är vi där vi är.
Annars har dagens kyla inte bekommit mig och eken går fortfarande lätt att hugga i.

Tisdag 17 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kjell, Åsa

B: 3

V: -9oC på morgonen, -6o på dagen, klart vinterväder

Jag har tradat vidare med spant 2, lär inte hinna färdigt. Kjell har fixat skallar och hals på
några dymlingar. Han gjorde liknande sådana som är på [teckningen] på min inrådan.

m
1m
m 5-6m

Sedan städade han lite i källaren och iordningställde för att plocka in mallar och annat skräp
som har legat i [containern] Han sopade också denna.

Onsdag 18 december 1996 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Kjell, (Åsa)

B: 3

V: -10o på morgonen, halvklart

Jag har städat lokalen, kopierat ritning och inte mycket mer. Känner mig lite kymig i dag,
halsont. Därför går jag hem vid 1300. Kjelle smider såg.
I dag är sista dagen innan jul. Jag måste vara ledig i morgon pga. arbetsförmedlingen, och är
det gärna eftersom jag har en förkylning på gång. Vem vill vara sjuk på julafton. Alf är
hemma och hämtar sig efter sjukdomen och Kjelle slipper faktiskt vara här, han får ledigt.

1997
Tisdag 7 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Jonny, Åsa

B: ?

V: 0 till -3 o, mulet

När jag kom vid 900 var alla här. Vi fikade lite och språkade om åror och annat. Jonny
föreslog att vi gör ett mellanting mellan årbybåtens åror och ett par som är funna i Novgorod,
dvs. de blir så som på årbybåten fast större blad och längre och tjockare naturligtvis. Vid 10tiden for vi ut till Långgarn där museet har lokal som vi nu får vara i i ett hörn, där hjälpte vi
till att röja i den lokalen som vi skall vara i. Åkte in till museet till 12, åt lunch. Sedan åkte jag
hem för att ordna privata saker. Alf åkte hem för att sätta på vinterdäcken till körningen i
morgon. De andra två gjorde sitt.

Onsdag 8 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa B: ?

V: 0 till -3 o, halvklart

Alla var vid museet kl. 800. Alf tog med bil med släpkärra. Lastade bockarna, 3 st., plus en
huggkubbe, yxor, kilar, släggor, hyvlar, stämjärn mm. For ut till Långgarn med detta och
ställde i ordning. Dags för fika. Hämtade slipstenen och skedborrarna efter detta.
Har täljt till skallarna på de svarvade enepinnarna resten av dagen, alla tre.
Kjell har även smärglat till eggen på ett stort huggjärn som vi skall använda för att hugga av
flisor med, då vi spräcker granstockarna. Dagen slut kl. 1600.
Hoppas Jonny hinner med att såga ner granarna så vi hinner få dem den här veckan.
Tillägg! Väldigt skönt att få vara inne i värmen och arbeta. Livsandan har liksom återvänt.

Torsdag 9 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny

B: ?

V: -1 till -2o, halvmulet

Förmiddag täljt enepinneskallar. Efter fika började vi spräcka granstockar som Jonny var hit
med i går vid 1730. Vi spräckte två stycken. Använde oss av järnkil, slägga, barkspade och
agdoryxa. Alltså bara moderna verktyg. De två resterande stockarna skall vi spräcka med
vikingaverktyg och dokumentera med kamera.
Jonny var förbi och vi snackade med honom om årorna. Alf och jag började planhugga varsin
granhalva. Kjell fortsatte med enepinnarna.
Stockarna spräcktes längs snörslå. Det var inte så svårt att få spräckningen att gå längs med
utmärkningen. Vi gick före med yxa och högg spår från båda sidor och kom efter med kilar
och huggjärn.
Var in till museet och kollade bredden på båten där Mats Hägerlund tyckte att årorna skulle
kunna sitta, dvs. akter om 1:a, 4:e och 7:e spanten.

Måndag 13 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny

B: Långgarn 5, museet?

V: 0o, mulet

Alf och jag har planat färdigt varsin granhalva. Kjell täljer pinnar. Alf har börjat titta på
hyvelstål igen. Lennart var förbi i fredags, förmodligen, och lämnade en sågklinga. Alf fick en
sågklinga av Ola här på Långgarn också.
Jonny kom vid lunch och vi har diskuterat fram åror. Ola kom in med två som är från
kyrkbåten, ”Raggaröbåten”, 1866, som vi mätte upp.

Tisdag 14 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny

B: 0

V: 0°, mulet

I dag har vi haft en lång diskussion om hur årorna egentligen skall se ut. Alf började med att
göra två mallar till årbladen till spant 1 och 7. Varefter vi diskuterade om det skulle vara
spetsig eller avrundad årbladsända. Det blev spetsig, snyggast tyckte de flesta. När vi sedan
skulle rita upp årorna hade Jonny och jag en pratstund om huruvida det var rätt osv. Jag tyckte
att årbladen höll på att bli för små och att vi skulle ha smäckra åror, fast inte just som Jonny
hade tänkt. Men jag erkänner att det var bra det han tyckte, så det blev så. Fast vi förstorade
årbladen lite på längden mot vad vi hade tänkt först. Alf sprang omkring som en medlare och
ritade ut båda våra förslag innan vi hade enats. Synd att han skall sluta snart.
Nåväl, årorna blev tillslut:
(cm)
Åra 7, 350 cm
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Åra 1, 302,5 cm
Jonny har börjat på första.
Kjell har täljt pinnar 3 cm diameter till naglarna.

Onsdag 15 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa B: ?

V: +4° halvklart

Alf och jag fortsatte på årorna till 7:an. Jag har lite problem med en spricka i min, hoppas att
det går. Vi har huggit två sidor och börjat på en till på åran. Har även funderat på årbladen,
hur de skall se ut exakt – om de skall skålas mycket. Får prata med Jonny om det. Mina idéer
just nu är
5 cm diam .

2 cm

5 cm diam.
2 cm

Vet faktiskt inte hur, men ett mellanting kanske.

Kjell har i dag använt Alfs vinkelslip och slipat ner sin såg så att den går att såga med. Den
var lite för tjock på ovankanten, så den kärvade. Han har även med vinkelslipen skurit ut bitar
ur sågklingorna som vi fått av Lennart och Ola. Så kan Alf sedan bocka till dom. Han skulle
kanske hinna med det på fredag. Resten av dagen har Kjell donat med sina naglar och fixat en
yxa som håller på att tappa skaftet.

Torsdag 16 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny

V: klart

I dag har vi fortsatt med årorna. Alf högg den fyrkantig och gjorde bladet. Det blev:

barksida
10 mm

5 cm diam.
5 mm
centrum

10 mm

5 mm
2 cm

5 mm

10 mm
5 mm
10 mm
kärnsida
sedan skall den avrundas på underkant och urskålas på överkant.
Alf har även hunnit med att göra sin åra åttkantig med ett speciellt verktyg som jag gjorde i
morse. Det ser ut:

1

3

1,5
förhållande

4,5

Förhållandet 1:1,5:1 är en
formel. I det här fallet tog
jag ett mått på 10,5 cm och
delade upp. Fick då 3:4,5:3.

1

3

10,5 fick jag från att jag tänkte att den tjockaste åran är som tjockast 10 cm i diameter. Sedan
drar man verktyget längs varje sida och får då märken som man hugger efter. Nåväl, man kan
undra om dom hade sådana verktyg som ”årmojäng” på vikingatiden.
Men eftersom det är gjort i trä och metallpiggar (eller pennor i nödfall), så är i varje fall
materialen i verktyget inte helt fel. Och det är hemskt praktiskt att använda.
Alf har faktiskt börjat hyvla på sin åra också, medan jag bara har huggit min fyrkantig och
börjat på bladet. Fick tyvärr ändra lite på mitt blad pga materialbrist på underkant av årbladet.
Eftersom jag måste flytta ner centrumlinjen för att försöka missa en självspricka. Vi får se hur
det går.
Jonny kom till lunch och fortsatte på åran till 1:a spantet, han har huggit den fyrkantig.
Kjell har donat med yxskaft och enpinnar.
Idag har här varit förbi en liten farbror som heter G Ståhlklinga. Han har hela sommaren
kommit förbi och tittat. Han hade en videofilm om båtbygge, Salaröy – ett skeppsbygge, som
han tyckte att vi skulle se. Den har gått på TV men vi har missat den, alla utom Alf. Den skall
vi se på måndag.

Måndag 20 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny

V: -1°- 0°, halvklart

Morgonen började vi med filmen ”Salaröy – ett skeppsbygge” inne på Roslagsmuseet. Ola var
med och fixade med videobandspelare. En intressant film sett ur båtbyggarsynvinkel. Dom
bygger traditionellt, men ändå med moderna verktyg. Fast det fanns saker dom missade, som
årbygge, mast mm. Det var egentligen skrovbygge som behandlades. Men den var intressant.
Det tackar vi G Ståhlklinga för.
Efter filmen röjde vi i museets källare, där vi skall få den vänstra sidan. För nu måste vi flytta
in verktyg från containern, ty den skall lämnas tillbaka till ADEMA tillsammans med
barackerna och toaletten.
Efter fika åkte Alf, Kjell och ego ut till Långgarn, medan Jonny fixade lite inne i stan.
Bl.a. skruv till skåpen som skall sättas tillbaka i barackerna innan återlämnandet.
På Långgarn fortsatte jag med min åra, har försökt räta de fyra sidorna innan jag ritade ut för
åttakantningen. Grovhög bladet och började med att hyvla åran åttkantig.
Kjell gjorde i ordning ett skaft till den såg han höll på med innan jullovet. Samt fortsatte med
att tillverka skallar på pinnar som är gjorda, 17 mm tror jag.
Alf har lånat en gassvets av en granne och har fått fram ett hyvelstål till pinnsvarven som vi
tror funkar. Har försökt få till halsen på skallen. Den var för skarp förut.

Tisdag 21 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Åsa

V: 0° - -1°, halvklart

Kjell och jag har städat containern, flyttat över alla saker prydligt i Roslagsmuseets källare
och sopat ur containern. Sedan åt vi en tidig lunch och åkte därefter ut till Vigelsjö. Där
städade vi ur barackerna och skruvade upp skåpen.
Jonny dök upp på eftermiddagen, när vi var färdigstädade, och Bibbi med en motvillig son,
som kanske skulle kunna jobba lite. Vi tog en fika på Vigelsjö gård och åkte sedan först till
museet där Bibbi och Jonny höll på med datorn medan jag åkte hem.

Onsdag 22 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny

V: 0° - -1°, halvklart

Kjell har fortsatt med pinn- och skalltäljning. Han använder det nya fina svarv- hyvelstålet
som Alf har fixat. Jag har gjort åran rund och är klar med handtaget. Alf har gjort sin åra rund
plus handtaget samt börjat med årbladet. Jonny har huggit sin åra fyrkantig, ritat ut för det
åttkantiga och börjat hugga.

Torsdag 23 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny, Per Lännevall

V: 0° - 1°, blötsnö och snö

I dag skulle vi ha varit i skogen och släpat ekbitar samt sågat ned en krok. Men när jag kom
på morgonen kom Alf med den glada nyheten att han hade avbeställt kalaset på grund av
vädret.
I dag har vi haft med oss en frivillig slav, Per Lännevall, Bibbis och Runars son. Honom satte
vi raskt på att tälja träpinnar, vilket han gjorde återstoden av dagen. Likaså Kjell haver täljt
träpinnar i dag. Alf höll på och fixade lite med pinnsvarven. Den är tyvärr lite fel. Den
järnpinne som sitter för att hålla fast stålet tillsammans med en kil, sitter lite för långt in,
vilket resulterar i att stålets böj för skallens hals, inte kan bli tillräckligt hög. Därför blir det
tyvärr ett litet mellanrum mellan trä och stål i hyveln, där trät i pinnen kan flisas ur och fastna.

Just vid skallens underkant ovanför halsen. Detta är lite svårt att förklara med ord, kan försöka

stål
kil
järnpinne som behöver flyttas ut

Denna kant kan inte bli tillräckligt
hög för järnpinnens skull

stålet ser ut
teckna. Annars har Alf gjort klar sin åra. Även jag har gjort färdig min och Jonny är på god
väg att bli färdig.

Måndag 27 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny, (Per)

V: 0° - -1°, halvklart

I dag började vi senare för Alf hade måst vänta på sotaren. Så jag fick sova till 715, väldigt
skönt med sovmorgon. Nåväl, vid 10-tiden var Kjell, Alf och ego ute hos Jonny i Stabby. Vi
fikade först, innan vi åkte ut till eken. Den ek som vi har fått de flesta spantämnena ifrån. Nu
var det meningen att vi skulle såga ner toppen på eken, där vi skulle ha ett ämne till
mittenbeta och kanske en stävkraft. Tyvärr gick det inte att använda klykan till stävkraft när vi
väl hade fått ner grenen. Allt detta gjordes med moderna verktyg, så det är väl inte så mycket
att orda om.
Det var lite riskabelt med allt sågandet c:a 15 m upp i luften. Jonny fick sköta det, han som
har en ordentlig försäkring.
Per kom lite senare, pga. kurs i engelska, så han åkte till Långgarn och täljde enpinnar.

Tisdag 28 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Jonny, Per och vår nye slav Thomas Carlsson

V: 0° - -1°, halvklart

Hade diskussion fram till förmiddagsfikat om åror, håar mm. Efter fika satte vi igång med att
spräcka en granstock till. Fast denna gång skulle vi bara använda vikingaverktyg pga.
dokumentation. Jonny ville inte att vi skulle använda ett järn med egg. Alltså, bara en järnbit
som man har slipat en egg på. Den är mycket bra, tycker jag, att hugga av flisor som håller
ihop stockhalvorna med, så att flisorna inte går in för djupt i trät. Men detta verktyg finns inte
bevarat någonstans så det är inte riktigt riktigt.
Fast jag tycker det är ett enkelt och bra verktyg, där det inte gör något om man råkar hugga
sönder eggen, eftersom det bara är vanligt järn och inte en dyr yxa. Nog om detta. Efter
spräckningen återgick jag faktiskt till att tänka på håarnas placering, att försöka förstå hur vi
skall kunna sätta fast dom vid fjärde spantet. Kom inte fram till mycket eftersom jag inte har
alla exakta placeringar av hål mm. Alf, Thomas och Per började att plana varsin hå. Dom
undrar vi också hur breda dom skall vara, kanske 5 cm.
Jonny fortsatte med sin åra. Alf har namnat sin åra till:.
Vi har kommit överens om att namna årorna efter orter längs leden som går förbi Vik och
Söderby Karl.

Angående spräckningen av stocken så slog vi upp en linje med snörslå på båda sidorna.
Sedan slog vi in två järnkilar i rotändan och gick därifrån med spräckningen. Alf gick före och
högg med stora bilan efter snörslåt, så att vi bröt styrkan i ytveden. Därefter gick vi uppåt med
järnkilar. När vi gjorde detta förra gången, så använde vi agdor-skräpyxa och slog med slägga
på den för att spräcka ytveden. Alf, och även jag, tycker att det var smidigare och bättre att
hugga med bilan direkt.

Onsdag 29 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Per, Thomas, (Jonny i skogen vid eken)

V: 0°, klart

Per, Thomas och Alf fortsatte med håarna. Alf och jag har gjort en, två mallar till håarna.

40,5 cm (16“)

Jonnys skiss

spantläge
40,5 cm (16“)

16 cm

48 cm (19“)
Alfs håmall (cm)
18 ca
17

10 ca
15
5,2

1,5

6 ca

2

1,7
24

48
Efter att ha huggit dem ca 6 – 8 cm tjocka mallade pojkarna ut håarna och hugger till formen
innan de tar ner till den slutliga tjockleken. Jag är dessutom inte riktigt säker på att hån är rak.
Jag undrar om den inte följer relingens svaga krumlinje. Därför kan den bara grovhuggas.
Jag har planat en stock och ritat ut en åra till 6:e spantet. Den blir:

(cm)

45

90
6,5

40
6

35
5,5

100

60

5

5

9,5

3 10 20
4,5 8 9,5 9

Till årbladet använde jag 7:ans mall,
men jag tänker göra det 9,5 cm brett.
4
Alf har börjat smalna av hån efter att ha huggit ut konturen.
20

Torsdag 30 januari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Alf, Åsa, Per

V: 0° - +1°, halvklart

I dag orkade vi börja kl. 800 trots gårdagens kväll på Hörnet. Kjell har i dag filat på sina
dymlingar och dymlingsämnen samt kilat om sin lilla handyxa. Alf gjorde klart sin hå så
mycket det nu gick eftersom vi inte riktigt vet hur den skall sitta på essingen, vilken lutning

och om den är lite svängd. Sedan satte jag honom på att göra en ”årmojäng” dvs. verktyget
man använder för att göra åran åttkantig från det fyrkantiga ämnet.
Ego har fortsatt på åran, har nästan hunnit med att hugga rent de första två årsidorna, till en
fyrkantig form. Per kom på eftermiddagen efter at ha varit på kurs, han fortsatte med sin hå.
I dag har Alf bjudit på avskedstårta, nu slutar han. Tråkigt, för oss i varje fall. Men vi önskar
honom god fortsättning och hoppas att vi ses igen.

Måndag 3 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Per, Åsa, Arne Wall, (Jonny)

Vi samlades vid museet vid 10-tiden. Jonny, Arne och jag snackade styråra.
Åkte ut till Långgarn.
Per fortsatte med sin hå. Kjell fortsatte med pinnarna. Jag satte Arne Wall på en åra. Det blev
till spant 1. Själv hade jag så förbannat ont i huvudet så det blev lite sporadiskt huggande på
åran (nr 7) samt försök till att slipa stålet till pinnsvarven, svårt, det blev bara råegg på den.
Gick hem tidigare.

Tisdag 4 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Thomas, Kjell, Arne, Jonny

Arne högg sin åra fyrkantig, åttkantig och blad. Thomas högg hå. Kjell täljde pinnar, han skall
nu tälja hela utan att använda svarv. Jonny hämtade håämnen och spantämne. Var in och
sågade av en överbliven klyva av ek som förhoppningsvis skall gå att använda till styråra.
Började plana spant 8, lite mycket ytved på detta ämne, men förhoppningsvis går det att
använda.

Onsdag 5 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Thomas, Kjell, Åsa, Arne, Jonny

V: klart

Arne gjorde färdigt sin åra förutom urholkningen på bladet. Den skall göras när tjeckyxan,
som vi beställde i dag, kommer. Jag högg på min åra. Kjell täljde pinnar. Thomas högg färdigt
sin hå och började på en ny. Jonny hugger på spantämne 8.
Så har vi diskuterat styråra. Jonny gjorde ett förslag i naturlig storlek på hushållssmörpapper.
Svårt att veta om storleken är bra.

Torsdag 6 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, Arne, Per (em.)

V: klart

Jag fortsätter på min gamla åra, hugger den färdigt fyrkantig, åttkantig och hyvlar den sedan
rund. Arne börjar kolla ekbiten som skall vara till styråra, men det visar sig att den är full av
sprickor. Skall man bli av med dem återstår ett ämne som bara är 27 – 29 cm brett. Vi behöver
ett ämne som är åtminstone 37 cm brett.
Alltså börjar Arne på en ny åra. Då han hugger ämnet rakt visar det sig att det finns en
rötskada i kärnan c:a 1 m upp från roten. Skall man hugga bort det, vilket man skall, blir det
8,5 cm tjocklek kvar, vilket inte räcker till någon åra. Den minsta är 9 cm tjock på tjockaste
stället och det skulle hamna precis på platsen för rötan. Alltså hugger han av den, för ovanför
rötan räcker ämnet till en liten åra, så nu gör vi en extraåra dit.
Per kom till lunch, han fortsatte på sin hå.

Jonny kom förbi till eftermiddagsfikat. Posten har lyckats, vår beställning från i går på en
”tjäckla” har kommit fram. Det är en yxa som har en liggande, krum egg.

våran är på 5 hg och 50 mm a´ 590 kr

Per griper sig genast an den. Han behöver just en sån till hån. Just i svängen där åran skall
ligga är den perfekt att använda.

Måndag 10 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Per

Kjell gjorde naglar. Per fortsatte med sin hå. Halvdag pga. att Ola måste vara hemma.

Tisdag 11 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Thomas, Jonny

Thomas och Jonny fixade på museet samt skjutsade upp kopiatorn till museet från Vigelsjö.

Onsdag 12 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Ingen närvarande. Folk magsjuka mm.

Torsdag 13 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Åsa

I dag kom Kjell och jag till Långgarn vid 930. Väl där visade det sig att Ola var hemma, så
vaktmästare Lasse var där i stället, men bara fram till kl. 12, så vi jobbade till dess.
Jag fortsatte på min åra, gjorde bladets undersida. Kjell fortsatte med sina pinnar.

Måndag 17 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Åsa, (Jonny)

I dag försov jag mig och då jag kom hit vid 1130 var det nästan tomt. Ola, Lasse och Roffe
vände när dom såg mig komma. Kjell hade varit här på morgonen och täljt pinnar samt även
sin tumme. Alltså var jag ensam här och fixade årblad.
Alf kom och hälsade på på eftermiddagen. Jonny skjutsade hit ett stockämne som skall
användas till styråra.

Tisdag 18 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Thomas, Åsa, (Jonny)

V: 0° - -2°, klart

Kjell här på förmiddagen, täljde pinnar efter förmåga. Men var tvungen att gå hem pga. värk i
tummen. Thomas hugger på sin hå (nr 2) samt hjälper Jonny att frakta upp resten av kopiatorn
från Vigelsjö till museet. Jonny fixar och donar på museet samt här.

Jag har täljt färdigt min åra (nr 1 på 6:e spant). Fortsatte sedan på nr 3 till 1:a spant som Arne
Wall börjat på, eftersom jag inte hade något annat att göra och han skall börja med styråra så
fort han kommer.

Onsdag 19 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Thomas, Åsa, Jonny

V: ca 0°, mulet

Thomas högg på sin hå. Han blev nästan färdig till 12-tiden, då han skulle gå. Det var sista
dagen han var här. Jonny sågade itu den sista granstocken med motorsåg. Jag började därefter
på nästa åra till 6:e spantet.

Torsdag 20 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, V: 0°C, mulet, snöblask

Jonny skjutsade ut mig till Långgarn till 815. Här har jag huggit åra, har huggit den färdigt
fyrkantig.

Måndag 24 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Per, Åsa, (Jonny) V: +grader, mulet, nästan all snö har smält bort

Kjell här vid 8, Jonny skjutsade ut honom. Han har täljt pinnar. Jag kom hit kl. 930, eftersom
jag inte orkade gå upp kl. 545. Jag har fortsatt på min åra, grovhuggit handtaget och rundat
åran. Per kom vid 10-tiden, han fortsatte med sin hå. Jonny var här och ritade upp årorna på
mm-papper.

Tisdag 25 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Jonny, Kjell, Åsa, Per (em.)

V: +grader, regnigt, sol em.

Jag gjorde klart min åra. Kjell täljde pinnar efter bästa förmåga. Jonny högg vidare på spant 8.
Ena sidan planad, fortsatte med andra sidan för att få ner den till 6 cm tjocklek.
Per kom strax före lunch, fortsatte med sin hå.

Onsdag 26 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, Jonny

V: +grader, mulet, regnigt

Jag har gjort det sista på min åra, lite täljande. Har råkat göra det sista årbladet 9 cm brett

spräcka bort
6 cm
centrum

spräcka bort
medan det första blev 10 cm brett. Skulle bli 9,5 cm, så jag täljde lite på den första åran. Har
städat lite för att plocka in ämnet till styråran. Skall försöka spräcka den parallellt med
märgen fast 6 cm ifrån. Vi får se hur det går sedan. Jonny har fortsatt med sitt spant samt ritat
och sågat ut rodermall i masonit.

Torsdag 27 februari 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell, Åsa

Kjell har fortsatt med sina pinnar. Jag har börjat göra 3 st. striglar, 2 till Viksbåten och en till
mig själv. Annars har min dag varit lite långsam, har inte haft något mer vettigt att göra.

Måndag 3 mars 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell

Tisdag 4 mars 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell

Tisdag 4 mars 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Kjell

Lördag 22 mars 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran Egerquist

B: 8

V: +grader, fm. lätta snöbyar, em. molnigt

Jag har lyckats lura hit min far för att hjälpa till lite. Vi började under protest, för vädret var
rått och slaskigt tyckte vi. Alltså, vi började med att kolla vinklarna på båten med trollpackan.
Det hade inte skett några större förändringar under vintern. Några pinnar som hade fallit bara.
Det som jag tycker är svårt är linjerna på det övre bordet, nu när pressen ligger på. Så
upplängorna får vi göra när pressen är av, och då först kolla relingslinjen ordentligt.
Vi beslöt att börja med ett mittenspant. 4:e spantet är lite krångligt med betan, som jag inte
vet hur den skall passas ihop med spantet. Alltså spar vi den till efter påsk, då vi kan åka ut till
Erikskulle och kika på det.
Vi startade alltså med spant 5. Spantet måtte ha rest sig lite, eller så var Alf inte så noga med
4:e bordets anliggning mot spantet, för där var en glipa på 5 mm. Vi använde de eminenta
meddragen, och sedan satte jag pappa på att ta bort det som skulle bort.
Spant 5 tänker vi arbeta tillsammans på, för att kunna diskutera oss fram till hur allt skall
göras med fastsättning av spantet osv. Det är alltid skönt att inte ha för bråttom utan diskutera
igenom det första man gör på ett moment. Då går det lättare sedan.
Medan farsan högg på spant 5 plockade ego ur upplängorna och band ihop dem spantvis samt
slängde dem i ån. Även spanten slängde jag i ån för att hindra vidare torkning och
sprickbildning innan dom är helt färdiga.
Sedan fortsatte jag med spant två, som jag höll på med innan jul. Jag var inte riktigt nöjd med
anligget på ett bord, så jag får göra om det en gång till.
Arbetsdagen varade från 1130 till 1830 c:a då skymningsljuset blev för svårt.

Söndag 23 mars 1997 (Dagboksskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran Egerquist B: 8

V: 0°C, klart, soligt, dagsmeja, ett par cm snö

Började arbeta klockan 800, skönt med sol igen. Pappa fortsatte med spant 5 och jag med spant
2. Jag fick till tillpassningen riktigt bra. Gjorde våghål och började hugga till överkant. Valde
att göra två våghål på vardera underkanten istället för ett stort som på 8:an. pga. att styrkan
skulle bevaras bättre i kroken, tyckte vi.

8:an

2:an
15 cm

våghål

19 cm

Farsan gjorde även han våghål och överkant. Våghålen gjorde han sådana som på originalet
ungefär. Dvs. de som jag hade ritat av från dem som var kvar. Överkanten är en del finputs
kvar på, men spantet rätade ut sig litet, då han hade huggit på överkanten. Men det är bara att
trycka ned. Spantet blir 6 – 7 cm högt.

Måndag 24 mars 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran

B: 4

V: -grader till 0o Halvklart

Göran fortsatte med sitt spant, gjorde det färdigt på ovansidan och laskar mot upplängorna
färdiga. Borrade alla åtta hålen i spantet. Det tog ca 10 min per hål att borra med skedborren.
Han förborrade först med 15 mm och sedan med 22 mm. Det gick lättare än att bara borra
med 22 mm. Alla hålen tog 1 tim och 20 – 30 minuter. Tyvärr har detta spant lite fula ”grejer”
i sig, så vi är inte riktigt säkra på att sätta i det och pga. att far min var tvungen att ta en buss
kl. 1430, så avslutade vi med det och slängde spantet i ån.
Själv fortsatte jag med överkanten på mitt spant men gjorde inte laskar eller hål utan väntar
med det till nästa vecka. Hjälpte pappa med att kolla att hålen han borrade blev vinkelräta mot
bordläggningen osv.
Vi borrade alltså inte hål i bordläggningen utan bara i spantet, när det var utanför båten.
Summa av detta: det tar minst 3 dagar att få dit spanten ifrån det grovhuggna ämne som nu är
till färdigt fastsatt spant.

Tisdag 1 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa o Eva Egerquist, Lennart Widerberg
blåsväder/byigt

B: 9

V: + 8-10o Klart till halvklart och ett jädrans

Idag har jag lyckats få med mig min lilla mor. Hon åkte från Strängnäs kl 600 och kom till
Norrtälje 930. Själv kom jag 3 minuter senare från Stockholm.
Vi började med kaffe, då dök Lennart Widerberg upp. Vi drog upp spant 2, 6 och 7 ur ån.
Ego fortsatte med 2:an, ”filade” överkant, gjorde laskarna, började borra hålen för
dymlingarna. Hann 2,5 hål. Tog 15 min att borra på det tjockaste stället och 7 minuter på det
smalaste.
Eva gjorde tillpassningen mot borden så hon var nästan nöjd och började tänka på överkant.
Hjälpte mig med att sikta för hålen.
Lennart W slipade stämjärn och studerade vad vi gjorde för att börja med ett eget spant i
morgon, samt assisterade oss där det behövdes. Åkte hem på eftermiddagen. Mor och jag
slutade vid 1800.

Onsdag 2 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Göran Egerquist, Lennart Widerberg
6-7o C, inte fullt så blåsigt som igår

B: 15

Halvklart, molnigare på em., ca +

Mamma och jag var inne till 900, då hade Lennart W kommit. Eva fortsatte med spant 7, hon
gjorde översidan samt ritade ut laskarna och gjorde den ena. Det var den lasken som var
specialaren, den enda haklasken på båten som vi vet finns. Tyvärr hamnar kopians lask på
babord, medan originalets haklask är på styrbords sida. Att den hamnar på fel sida är en liten
miss i kommunikationen tidigare mellan mig och Kurt som grovhögg spantämne 7 och då inte
tänkte på det. Men det är inte ett fel i hela båtens funktion tycker jag.
Lennart W o jag åkte till Långgarn på morgonen och hämtade årorna, litet en, ett årämne,
striglarna och mina skor.

När vi kom tillbaka med det dök min far Göran upp. Efter detta fortsatte Lennart W med spant
6 som han har tagit på sig att göra. Han har hållit på med tillpassningen av underkanten på
spantet.
Göran plockade upp 5:an ur ån och vi beslöt att vi skulle sätta dit det ändå, trots skavanker.
Han och jag har hjälpts åt att borra kvarvarande hål i mitt spant (2) och engagerat oss i
hålborrning i bordläggningen.
Vi satte spant 2 och 5 på plats och borrade givetvis inifrån så vinkelrätt som möjligt. Dvs. i
det hål som redan var i spantet ut genom bordläggningen. Spant 5 gick att spänna fast upp mot
skordstocken, så det klarade Göran själv. Medan 2:an krävde minst två personer.
Jag har passat till tre av fyra enpinnar till 2:an. Svårt pga. att vinkeln i spant i förhållande till
bordläggning, blir litet snett.

Göran var tvungen att flytta på en stock under båten, som låg som understöd för kölen, för att
kunna fixa pinnarna till sitt spant. Han hann 5 av 8 dymlingar.
Vid 18-tiden åkte vi ut till Erikskulle för att kolla en del grejor. Kollade bland annat spantens
anslutning till essingen.

0 cm
3 cm
1 cm

Det är litet olika om dom går upp under essingen
eller inte. På spant 2 tex. ser det ut som att på
babord går upplängan upp under essingen (det
syns på essingen). 3 cm upp inunder med 1 cm vid
roten, medans på styrbord så syns inga märken alls
på essingen. Samma system är på spant 3. Även på
den lilla snutt som finns kvar av essingen på
babords sida vid spant 5, finns märken efter 5:te
spant likt ovanstående. 3:es kvarvarande upplänga
verkar inte nå upp inunder essingen på SB.

Pärlan på spanten ser ut:
(dvs. x 2)

5 4 7 4 5

spår

spår

spår

pärljärnet bör ha denna profil

Jag tror att det är samma pärl som på borden.

Lennart W hittade på att det nog inte är nitat genom borden och spant och upplänga, utan bara
spikat inifrån med en tunn spik som ibland har gått ut igenom bordet. Vilket nog är klokt med
tanke på att det inte alltid blir vinkelrätt mot bordet, om man skall sätta ihop upplänga och
spant på bästa sätt.
Vi diskuterade slitkölen och dennas fastsättande, med tanke på den uppstickande pinnen vid
8:e spantet. Det skulle kunna vara så att dymlingarna inte behöver skalle. Utan att dom pga.
att dom borrade åt olika håll sitter på plats ändå. Alltså att dom kilas undertill och ingenting
alls uppe. Att dymlingarna inte tränger upptill kan vara en fördel om man behöver byta
slitkölen.
Diskuterade också slitkölens slutändar men kom inte på något vettigt direkt. Om man lägger
stävjärnet över slitkölens ände blir det kanske svårt att byta slitkölen samt att plocka bort
järnet. Dvs. svårt att sätta dit järnet igen i de gamla spikhålen.
Sedan kan man diskutera hur hög var slitkölen?

Torsdag 3 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Göran, Lennart Egerquist, Lennart Widerberg
B: 2
V: Fm. mulet & blåsigt,
uppklarnande mitt på dagen, em. regn och hagelskur (mitt på dagen riktigt drägligt varmt)

Eva har arbetat på 7:an, gjort klart laskarna, tunnat ut spantet till färdig spanttjocklek. Fixat
och donat lite, ritat ut var hon skall borra hålen mm. Åsa har passat dit den sista dymlingen på
2:a och sedan virrat runt och hjälpt andra med lite information om originalets mått samt
försökt ta mig i kragen för att förbereda fastsättningen av 2:an. Börjat göra ekkilar till
dymlingarna.
På förmiddagen tog vi faktiskt ner pressen för det blåste så mycket att det faktiskt inte gick att
vistas under pressen.
Göran fortsatte med tillpassningen av 5:ans dymlingar i bordläggningen. Även han tunnade ut
spantet lite i ändarna. Han har även experimenterat med pärldonet på spantet. Det pärldon
som vi använt till borden är inte som det jag mätte av i går, det är en förenklad variant:
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Men när man drog med det på båda sidor av spanten (ovansidan), så ser det inte klokt ut. Det
blir för mycket ränder, ser ut som en polkagris. Blir för enformigt. Och det hade nog även
blivit för mycket, för vår smak, om man hade använt den profil jag ritade i går. Vi, mina
föräldrar och jag, skulle möjligen vilja att det bara var två ränder max på varje sida. Farsan
började experimentera med det.
Min bror Lennart kom vid 11-tiden på min begäran, för att hjälpa till lite. Men eftersom han
bara hade tid med att vara här i dag, satte jag honom på att hugga färdigt en åra. Dvs. till
spantplats 1 som Arne Wall inte hade huggit färdigt. Han gjorde den fyrkantig och sedan
åttkantig. Behövs väl hyvlas lite på den innan den hyvlas rund.
Lennart Widerberg kom vid 1130-tiden. Han fortsatte med sitt spant. Han började med att rita
ut överkanten samt att grovhugga den. Fixade lite med underkanten och våghålen. Men han
behövde gå igen vid 16-tiden.

ungefär

Föräldrarna och jag har nu på kvällen diskuterat spant
9 och styrårans funktion och konstruktion. Om man
sätter, som diskuterats tidigare, en beta även på 9:an,
stabiliseras ju konstruktionen. Och om man apar efter
Storebroiden med ett förbandmellan 8:an och 9:an, och
där surrar fast styråran får man en stabil konstruktion.

.

Fredag 4 april 1997 (Dagbokskrivar e Åsa)
N: Eva, Åsa, Göran, Lennart Widerberg, Christer Matsson
B: 20
V: fm. kallt, molnigt med
genombrytande sol ibland (frost och fruset under natten) på em. uppsprickande, soligt och skönare

Jag och föräldrarna började kl. 830 på morgonen. Jag hjälpte mor med att sikta då hon borrade
sina hål i sitt spant (7:an). Hon kollade sedan hur spantet passade i båten och skar rent lite
kanter mm. Hennes spant verkar lyfta sig i ändarna. Hon började dra pärla på sitt spant, men
hann inte hela. Hon var tvungen att åka hem till Strängnäs kl 1300 för att börja räkna (läxan).
Faderskapet drog nya pärlor på 5:an efter att ha hyvlat bort gårdagens polkagris. Han gjorde
ju om den gamla skrapan med hjälp av en träkloss och lite tejp och snöre. Så nu blir det bara
två spår efter den, det ser mycket bättre ut. Vi tar oss den friheten att ändra på det från
originalet, också eftersom skrapan ändå inte är riktigt rätt. Det bli på spantet:
5
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Mycket propert! Suveränt!!
Även jag drog pärla på mitt spant (2:an). Efter detta gjorde jag ekkilar med far.
Lennart W. kom vid 13-tiden och fortsatte med 6:an. Hyvlade klart överkant, började göra
laskar, ritade ut för dymlingsborrning.
Christer Matsson dök upp vid 15-tiden och började titta och tänka på spant 1. Han fick lov att
flytta det lite framåt. Dels pga att det givetvis har gått ihop, dels för att slippa dymla mitt i en
lask på styrbord. 1:an flyttades c:a 5 cm förut.
Far och jag har satt fast 2:an och 5:an äntligen! Gjort det efter konstens alla regler. Haft gucka
(fårtalg och kokt tjärablandning) vid dymlingskallen, kokt tjära under spanten och pinnat fast
med mothåll på utsidan. Slog om vartannat på spant och kil. Låter dymlingen och kilen vara
kvar ovanför spantet, för att när allt har satt sig, trycka till igen på kilen om det behövs.
Jag har sedan sillakat på spanten och bett Christer att komma och linolja dom var - varannan
dag efter behov.
Folket gick hem vid 1800 i dag.

Lördag 5 april 1997 (Dagbokskrivare Christer Matsson)
N: Lennart Widerberg, Christer Matsson

B: 3

V: molnigt och gråkallt, 0-+2o C, blåsigt

Lennart och jag möttes, jag lite sen vid 11-tiden. Hade lite problem att ta oss in i källaren.
Nybörjarproblem. Smetade, målade de två nyditsatta spanten med sillake ytterligare en gång
på inrådan av Åsa. Lennart gjorde, som var arbetsklädd......

Besökare tyckte det luktade illa dom också. Vi diskuterade lite hur göra med nycklar, kopior
och så. Vi får se. Allt verkade OK på båt och i omgivningen. Skiljdes efter 20 min.

Söndag 6 april 1997 (Dagbokskrivare Christer Matsson)
N: Christer Matsson
B: 0
V: något blåsigt och kallt, -3o C och SNÖ, c:a 5 cm!!! Vinter
igen. Natten, morgonen hade varit lugn vid båten, inga spår i snön.

Torkade bort överflödig sillake.

Måndag 7 april 1997 (Dagbokskrivare Christer Matsson)
N: Christer Matsson, (Lennart W som dock går innan jag kommer pga sen ankomst) B: några
stycken om man ser på spåren i snön V: minusgrader, halvklart – molnigt, fortfarande vinter

Penslade på linolja på de nya (och enda hittills) ditsatta spanten. De verkar se bra ut, lite
småsprickor i 2:an men som tidigare, och allt ser OK ut.

Tisdag 8 april 1997 (Dagbokskrivare Christer Matsson)
N: Christer Matsson, (Jonny)

V: någon minusgrad, soligt och snön kvar till stor del

Fm.: oljade spanten (2) med linolja. Lite tunt bara då de inte verkade så otroligt uttorkade,
som de ju inte heller ska vara.
Kl. 545 kom jag för att lämna dagboken och lite arbetskläder i lokalen vid Roslagsmuseet.
Dörrarna är då olåsta! Inbrott? Eller var jag så otroligt förvirrad i går kväll att jag glömde att
låsa??? Hallå?! När jag kliver in, upp far en yrvaken Jonny som somnat framför datorn i går
kväll (-natt?)!!! Viksbåten – en idog förening som inte ger upp utan arbetar dygnets alla
timmar.

Onsdag 9 april 1997 (Dagbokskrivare Christer Matsson)
N: Christer Matsson
regn, duggregn

B: 1 (som tittade lite och frågade en fråga) V: +3 - 5o C, mulet,

Högg på spant 1 litet, försökte passa in. Det är ej så lätt. Går framåt sakta, men säkert? Tog
även bort några centimeter på ”ovansidan”, uppsidan på babordssidan på spantet. Jag tror att
det tyvärr gått ihop litet (det är ju en grenklyka). Måste kanske spännas isär mellan
arbetsdagarna? Får se.

Fredag 11 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Jonny, Göran, Åsa, Eva B: 0
V: Stormvarning på Ålands hav. Kallt, isigt, kornsnö driver i
luften, mycket byigt och blåsigt även här inne vid museet. Den förbenade pressen smäller så man inte
hör vad man tänker.

Jonny var här vid 12-tiden och fixade på kontoret. Göran kom vid 13-tiden. Åsa kom vid 1330.
Satt här uppe ett tag och diskuterade om båten mm. Väl nere vid båten började Jonny hugga
på 8:an. Fixade så båda sidorna var parallella. Spantet blir 6 cm brett. Göran drog pärl på Evas
7:an. Gick sedan och handlade mat för vädret är ruttet.
Eva kom 1630, lade spantet på plats och det passade som förut. Har alltså inte rört sig under
veckan som gått. Gick sedan upp i värmen och täljde till de 7 pinnarna till rätt storlek, dvs.
21,5 mm diameter.

Göran och Åsa började titta på spant 4 och 3. Upptäckte att 3:an faktiskt sitter snett i båten, så
vi rättade till det. Flyttade även fram det 2 cm ca, för då missar vi alla nitar. annars skulle det
ligga 4st under spantet. Onödigt.

Lördag 12 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Göran, Lennart W
mojnade. Lagom till kvällen klart.

B: 10

V: Fm. snödrev, blåsigt. Em. uppklarnande, sol,

Vi var där 900 men kom inte igång ute förrän 1030. Lennart dök upp vid 1000 pga. det
obehagliga vädret. Ändock var det mycket bättre än gårdagens.
Eva vidgade hålen i spanten på översidan där inne på morgonen. Väl nere på gården började
Eva fixa med 7:an i båten. Satte det på plats och med min (Åsas) och Görans hjälp borrade
hon hålen i bordläggningen. Vi kom på att om jag siktade på håll, då hon började borra i
bordläggningen, blev det bäst resultat. Efter detta täljde hon till för dymlingshalsen i
bordläggningen och passade till dymlingar hela dagen.
Göran och jag hjälptes ¨åt att dra med meddragen på 4:an och 3:an. Ego höll i medan Göran
drog. Dom [spanten] var litet skeva och ostadiga. Sedan höll han på och passade till 3:an
resten av dagen. En del tillpassning, pga att vi flyttade det 12 cm framåt från föregående
tillpassning, som ändå var sned. Innan allt detta fixade han till pärlstålet, den träkloss som var
ditsatt för att göra den 2-spårig hade börjat glappa.
Ego höll på litet med 4:ans tillpassning, det spantet har lyft i ändarna. Plus hjälpt Lennart W
med att sikta för hålen i 6:an, som han borrade idag. Lennart W har sedan brutit skarpa kanter,
dragit pärl på 6:an. Han var tvungen att dra vid 1600.
Vi andra gick vid 1930. Eva täljde några ekkilar till dymlingarna innan ingång.

Söndag 13 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Jonny, Eva, Åsa, Göran (Christer) B: 10
varmare, några regnstänk.

V: Fm. molnigt, varmt. Em. Växlande molnighet,

Var här vid 800 då vi åkte ut till Erikskulle och tittade. Mats hade ju hittat en bit spant som
passade med betan på 4:an som Jonny visade hur det skulle vara. Då blev det löst som jag gått
och grunnat på. Det blir:
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Kollade även igenom 3:an och skrev upp igen. Tittade på 9:an och bestämde att ingen beta
där. Bara på 8:an. Sedan var det en del andra småsaker som kollades. Jonny visade oss också
ungefärliga platsen för fyndet. ”Hemma” vid 1000 – 1100.
Kaffe.

Jonny började med 8:an igen. Att fälla ned den med ”vrangdraget”.

Mycket praktiskt synes det mig i stället för passaren.
Mer troligt att dom haft en sådan åtminstone.

lod

2 spikar

Ego höll på med 4:ans underkant. Göran med 3:ans underkant, han måste resa vid 1300.
Eva fixade med sina dymlingsskallar, fixat kilar, tjärat undersida med tjock tjära osv. Sedan
tog hon min hjälp och vi satte dit spantet. Eva under båten och jag slog i kilar. Eva fortsatte
sedan med 3:ans undersida och sillakade sitt spant samt oljade 2:an och 5:an.
Christer Mattson var förbi och diskuterade en stund bl.a. om 1:an. Han kunde inte arbeta idag.
Dagen slut vid 1900.

Måndag 14 april 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

B: 0 (Det syns inga spår i snön)

V: Det var kallt och risigt väder

Penslade på fiskolja (sill) på nyditsatta 7:ans spant, oljade inte något.

Tisdag 15 april 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

B: 2-3 (Spår i snön)

V: Kallt och fint väder, några plusgrader bara.

Oljade 7:ans spant. De andra, 2:an och 5:an, verkade fortfarande mättade. Suger så litet när
det är ett så j...a kallt ”vårväder”.

Onsdag 16 april 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

B: 1 (2) V: Finare igen, + 6-10oC men bara halvklart

Oljade alla tre spanten. Verkar bra men en stor spricka i 5:an.

Lördag 19 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Jonny, Lennart W, Olof W, Runar, Per, Bibi B: 30
snöpuder.

V: Strax över 0o, halvklart, enstaka

Eva och jag började halv nio att ta upp en del av pressen, samt kolla vinklarna i aktern A1 och
A2. Efter det började Eva med 9:an. Den såg ut att ha lyft litet i överkanten, så hon fick passa
till den igen. Har nog fått flytta ned den en hel cm i lod.
Jonny kom och fortsatte med sitt spant 8 tillpassning i underkant med meddrag.
Lennart kom och fortsatte med 7:an. Det var nu dags att borra hål i bordläggningen. Jonny
siktade och Lennart borrade. Sedan tog Lennart sin åttaårige son Olof till hjälp att banka i och
ur endymlingarna, medan Lennart passade till för dymlingshalsarna i bordet. Det höll han på
med nästan hela dagen. Sedan satte vi dit det. Efter ditsättandet, som Eva och jag hjälpte
honom med, var klockan 2030.
Kilarna skall vara 5-6 mm i överkant av spantet och dom, tycker jag, skall inte gå djupare än
2/3 av spantets tjocklek. Hålet vidgas med 2-2,5 mm på vardera sidan i över- och underkant.

Möjligen att jag har bankat lite för hårt på kilarna. Men jag
har oftast den lilla hammaren, klinkhammaren.

Själv har jag (Åsa) fortsatt att passa till underkant på 4:an.
Runar, Bibi och Per kom på eftermiddagen. Runar satte jag på att plana en krok som skulle
vara till hå. Men kanske, kanske kan den användas till stävkraft fram. Den är aningens vid
men den bör fälla ihop sig litet, som den sortens krokar gör. Grenstam.
Per satte jag på en halvfärdig åra som Arne börjat på och som jag och min bror Lennart också
huggit på.
Bibi satt vid datorn och skrev om papper till Lennart W. Om föreningens göranden (förslag) 97-98.

Söndag 20 april 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
V: Omk +7oC, växlande molnighet.

N: Åsa, Eva, Jonny, Christer Mattson B: 25

Jag fortsatte med underkanten på 4:an, inte riktigt nöjd. Jonny fortsatte med underkanten på
8:an. Eva klar med underkanten på 9:an.
Jonny, Eva och jag började en diskussion om hur långt ner vi nu skall dra ner böjen på
spantet.
Jag vill nämligen inte ta ner så mycket, för då hugger vi av alla fina fibrer. Men Jonny vill att
det skall vara så likt originalet som möjligt. Troligen är spant 9 på originalet en stam och
grenbit. Därför har den gått av som den har gjort. Medan vår krok är en mycket fin krok.
Nåväl. vi enades om en ”kompromiss”. Dvs. nästan enades. Detta första förslag är:

SB

(cm)
3,5

BB
(Detta är akterkantmått)
6
20

Vi får se om två veckor vad vi tycker och
om det har ändrat form.
Eva har nämligen grovhuggit överkanten.

Christer dök upp vid 1430-tiden. Han högg litet på 1:an. Jag har även huggit av de
uppstickande enpinnarna på spant 2, 5, och 7. Samt mor och jag städat ur båten lite.

Tisdag 22 april 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

V: Kylslaget aprilväder

Oljade alla fyra spanten, verkar bra.

Torsdag 24 april 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

V: Gråmulet, +2oC, regnet hänger i luften. Vår.

Oljade spanten. De verkar ganska mättade. Kanske en hinna bara? Borde kanske vara litet
terpentin i oljan – hade man något liknande för länge sedan? – så den tränger in lättare. Endast
nya 6:ans spant var litet ”torrare”. Stryker tunt men det blir litet kladdigt kvar i alla fall. Kan
det inte bli litet varmare snart!!!

Söndag 27 april 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

V: Vår!!! Sol - ½ klart, + 10 -15oC !!!

Oljade spanten. Allt i övrigt åxå OK. Gunilla E hade varit (försökt) här igår men ej kommit
igenom ytterdörren – synd!!! (Senare uppdagades att jag ej kan läsa. Det stod ej Gunilla utan
Göran!)
Oljade spanten någon gång i veckan efter också, verkar mättade – vissa ”fuktiga” - glansiga –
en hinna har bildats, synd, pga dåligt väder? Kallt, fuktigt.

Torsdag 8 maj 1997 (Kr Him) (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Lennart W, Jonny, Christer
soligt och lugnt

B: 10

V: mycket vackert, klarblå himmel, varmt,

Eva och Åsa startade kl. 830, tog upp spant ur ån och medan dom torkade lossade vi lite på
pressen. Provade Evas spant 9 och det passade fortfarande. Började diskutera hur och var
tampen från styråran skulle gå in, i landet eller strax under landet. Detta pga. att Eva har tänkt
göra en liten upphöjning på spant 9 där hon skall fälla in pinnen för fästet av styråran.
Lennart och Jonny kom och vi fortsatte diskussionen. Ringde Jan Bill och pratade med honom
om genomföringen i skrovet av tampen för styråran. Vi beslöt att genomföringen skulle gå
under landet.

upphöjning

Eva har sedan huggit klart överkanten på 9:an, dock inte riktigt klar med upphöjning och
infästning för ”snörpinnen”, plus börjat med lasken på babord.

upphöjning och
nedfällning för
pinnen
Åsa har hållit på med 4:ans överkant, färdig med den förutom avslutningen av spantet.
Lite frågetecken där ännu, med tanke på betan.
Lennart var här på förmiddagen, lyfte av pressen och tog bort en del på skjulet. Han var tyvärr
tvungen att gå hem sedan efter spant- styrårediskussionen.
Jonny hackade lite på spant 8. Började ta ner på överkanten. Började sedan på betan till 8:an,
att grovhugga den. Efter detta började han titta på styråreämnet.

Han högg spår i stocken på båda sidor, där vi skall
försöka tvinga den att spricka först.
Som vi skall försöka spräcka så här.

kärnan

För kärnan behöver vara kvar i styråran.

Christer kom på eftermiddagen och fortsatte med 1:an.
Vi gjorde kväll vid 2100.

Fredag 9 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Jonny, Christer B: 10

V: 4 – 8°C mulet på morgonen, regn på eftermiddagen

Vi var ute kl. 800. Eva fortsatte med överkanten på 9:an och hjälpte mig att sikta då jag
borrade hål i spant 4. Jag hjälpte sedan Eva att sikta på 9:an när hon borrade. Aningens trångt
och svårt att nå att borra längst ner på 9:an.

Lasken på babord blir för kort pga att ämnet är för litet.
Därför vill Eva göra en haklask till upplängan i stället för
en bladlask.

Åsa har även gjort pärlet på 4:an. Jonny är färdigpassad med 8:ans underkant och har huggit
ut små våghål. Christer kom efter lunch och fortsatte där han slutade i går.
Vid 1900 – 2130 var vi ute vid originalet och gick igenom bl.a. 1:ans spant med beta. Troligen
är betan svagt välvd, ca 0,5 cm. Tog en del andra mått på spant 1 med beta. Beslöt att betans
överkant ligger jäms med 4:e bordets överkant. Detta gäller även betorna på spant 4 och 8.
Jonny mätte upp spant 8 och fann att även vår rekonstruktion förmodligen är för fyllig i
aktern, trots allt.
Ritade av stävarna och märkte ut hål plus spikhål. Försökte förstå hur slitköl och stävjärn
suttit. Märkte även ut dom spikhålen på framkanten av stäven. Troligtvis, eller åtminstone
som vi tycker nu i dag, skall slitkölen sluta, eller ta vid, där krummen slutar på stävarna.

Lördag 10 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa

B: 15

V: regn fm., mulet em., några solglimtar vid 19 – 20-tiden

Satt inne på förmiddagen på, grund av regnet, och täljde i ordning det sista på enpinnarna så
att dom passar, plus att Eva gjorde kilar. Efter lunch upphörde regnet och vi gick ut. Eva
gjorde pärlet på spant 9 samt en haklask på babordsidan på 9:an. Jag gjorde kilar. Fixade till
spanttopparna lite. Borrade hål i bordläggningen för 9:an och 4:an. Var lite problem att borra
hål i 3:e bordet för 9:an. Blev för trångt för den stora skedborren, men!

Då tog vi fram vår specialare, som vi tillverkade i går.
Tog 22-mm skedborren samt satte på en pinne,

så nådde vi att borra.

4:an var det inga problem med, som tur var. Började fixa till dymlingskallarna i
bordläggningen. Jag hann babordsidan och Eva hann 3 av 4 dymlingar. Vi har faktiskt tänkt
att nita i haklasken på 9:an. För vi tror det blir svårt att få till det med dymlingen som
egentligen skall vara där.
Gjorde kväll vid 2100.

Söndag 11 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Arne, Jonny, Christer

B: 20

V: halvklart, vackert

Dagen började kl. 800 Eva och Åsa fortsatte med att passa till dymlingskallarna i borden.
Spanten fastsatta efter lunch (4 och 9). Arne Wall kom vid 9-tiden, han fick hugga ut den
eventuella stävkraften. Plana den på båda sidor och hugga av ytveden på utsidan av kroken.

ytved

Samt barkat insidan.

För då skall den förhoppningsvis fälla ihop sig pga dragveden på ovansidan/insidan. Och då!
Kommer den att duga till stävkraft i fram. Den lades i ån.
Jonny kom vid 930-tiden. Han fortsatte med 8:an, översidan klar, gjort klart topparna där betan
skall ligga, våghålet i underkant.
6 cm

4,5 cm
4 cm

6,5 cm

3 cm

Samt hål på översidan
och igenom
17 mm hål, dränering
Arne fortsatte med att tillverka en upplänga på 2:a spantet babords sida. Han blev klar med
fastsättning och allt vid 2130.
Eva hjälpte honom med detta efter att ha tillpassat nästan färdigt på undersidan av spant 3 och
grovhuggit översidan.
Christer kom vid 15-tiden. Han blev färdig med undersidan av spant 1.
Jag (Åsa) har turat överkanten på 5:e bordgången igen. Ställt skåror och stöttor på olika
ställen. Nu tycker jag att relingslinjen ser bra ut igen. Det gäller att ingen petar bort pinnarna
innan upplängorna är där. Samt faktiskt agerat lite arbetsledare. Sprungit runt, runt, runt känns
det som.

Måndag 12 maj 1997 (Dagbokskrivare Christer. Skrivet i efterhand. Kan ha varit i slutet
av april tex. 28/4 måndag)
N: Christer

Inhandlade balsamterpentin för att späda ut linoljan. De hade säkert linolja och terpentin
”vikingarna”, det är ju båda ”rena naturprodukter”. Det blev bättre tycker jag – tränger lättare
in i trät. Oljade alla spant.

Tisdag 13 maj 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

Oljade spanten.

Onsdag - torsdag 14 - 15 maj 1997(Dagbokskrivare Christer. Skrivet i efterhand – det
var kanske på måndagen 12/5)
N: Christer och Jonny

V: Fint väder – vår!

Högg på ovansidan på spant 1 för att få det att inte gå ihop sig så mycket – och få det lättare!
Skrapade alla spant. Trassligt i dekorlisten (pärlan?). Därefter oljade jag spant och upplängor
igen – verkar bättre. Tjära har dock trängt ut – löser terpentinet? – under spant och betor
rinner det fram. Det kan även bero på att det äntligen blivit varmare. Fint vårväder!

Onsdag 14 maj & Söndag 18 maj? 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

Oljade spant med linolja och terpentin som vanligt numer. En del spant ser mättade ut.

Måndag 19 maj 1997 (Annandag Pingst. Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran, Jonny

B: 20

V: Klart och soligt men kalla nordliga vindar

Vaknade på morgonen och såg till min glädje att solen sken ute. Far och jag (Åsa) började
dagen på bygget kl. 800. Göran fortsatte på spant 3. Han var inte nöjd med underkanten och
har hållit på och fnulat med det hela dagen, samt då och då hjälpt Jonny när det har behövts en
tredje hand.
Jonny kom kl. 1000. Han har borrat alla hål i spant 8 (6 st.), gjort pärl samt borrat hål i båten
och börjat passa till i bordläggningen för skallarna på dymlingarna.
Åsa har hållit på med upplänga 2:a spant styrbord sida. Vill få dit den därför att spant 2 håller
på att lyfta sig i den ändan och jag tänkte att om upplängan sitter där kommer det
förhoppningsvis att förhindra fortsatt rörelse. Svårt att få dit den tyckte jag, blev klar med
underkanten. Allting tar alltid längre tid än man tror. Hade velat få dit eländet idag men ack
icke då ... ! Har även jag hjälpt Jonny. Har siktat vid borrning av dymlingshål i spant 8.
Lennart och Christer var förbi och pratade litet, dom hade båda tyvärr inte tid att vara här
idag. Också Kjell Adolfsson var förbi och hälsade på.

Tisdag 20 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran, Jonny
B: 20
V: Kallt och täckande moln på morgonen och förmiddagen.
Eftermiddagen uppklarnande, växlande, något varmare i solen.

Pappa och jag var ute till 730. Innan dess hade Göran dammsugit kameran för att
förhoppningsvis få bukt med krånglet med den upphakande avtryckaren. Göran fortsatte med

3:an. Nöjd med underkant, högg till överkant. Borrade hål i spantet, 6 st., och i
bordläggningen 5 st. Sparat ett hål för morgondagens eventuella TV-filmning. Gjorde
laskarna vid skarven för upplängorna samt passade till dymlingskallarna i bordläggningen.
Far gjorde babordssidans 3 st., medan jag gjorde styrbordsidans 2 st. Han har även gjort
pärlet.
Han väntar med haket i spantet (”masthålet”). Vi står nämligen i valet och kvalet om det skall
huggas innan fastsättningen eller efteråt. Nu har Göran bestämt sig för efteråt. [Det är lätt att
spantet ”vandrar” en smula vid dymlandet. Haket kan då hamna bordvarts./GEQ] Våghålen
snyggade han också till.
Jag (Åsa) har huggit upplänga 2:a spant styrbord färdigt på överkant, gjort pärl och borrat två
hål. 21 mm dymling för 4:e bordet och 17 mm på 5:e bordet. Täljt till dymlingarna (skallarna)
samt hjälpt far med att sikta vid borrning.
Jonny har täljt till för skallarna i bordläggningen klart på 8:an, sågat av pinnarna till lagom
längd med Kjelles såg, täljt till och donat med det sista på spantet.
Dagen slut vid 2130. Våran konditor har äntligen återvänt till Fadershuset och även allas vår
Alf var förbi och hälsade på. Skoj!

Onsdag 21 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Åsa, Lennart, Jonny, Mats Geschwint med vänner (8 st.), 4 skolelever från Lennarts skola.
B: 90 (busslast med pensionärer)
V: Halvklart - klart, något varmare

Idag har TV varit här och filmat igen. Dom kom kl. 930 på morgonen. Dom har faktiskt tur
med vädret, den finaste dagen var idag. Det filmades huggning av krok. Vrangdragets
användning. Tillverkning av upplänga. Fatsättning av 3:e spant mm.
Tycker faktiskt dom var litet mer intresserade av båtbyggeri och inte bara ”flaschiga” bilder.
Och dom är faktiskt mycket trevliga människor.
Mats kompisar från Storholmen var mycket bra att ha och även Lennarts elever. Fyra trevliga
tjejer. Lennarts son Staffan var också med utklädd. Skoj! Farsan och jag spelade båtbyggare
med Mats och en till som hette Thomas. Lennart och Jonny ”servade”.
Spant 3 kom nästan dit. När filmteamet gått 1630 orkade vi inte mycket mer. Plockade ihop,
städade av. Slutade vid 20-tiden.
Tog av pressen idag. Alf tittade förbi och Runar.

Torsdag 22 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Jonny, Åsa
skuggan och i vinden.

B: 50 (2 småskoleklasser)

V: Soligt, klarblå himmel men kallt i

Började vid 8-tiden. Tog det litet lugnt på förmiddagen. Göran passade till den sista
dymlingen i spant 3, som inte kom på plats igår pga. filmningen och började hugga på
upplängorna till 5:e spantet, som han hade börjat nosa på igår. Sedan klämde han och jag dit
den sista dymlingen på 3:an och även upplänga 2:a spant styrbord kom äntligen fast.
Göran var tvungen att gå vid 1430.
Jag fortsatte med upplänga 6:e spant styrbord som jag hade börjat på igår under
filminspelningen. Fick klar den till kvällen då Jonny och jag satte dit den.
Jonny gjorde kilar till 8:an fixade och donade det sista. Sedan satte han och jag dit även det
till kvällen.
Dagen slut vid 1900. Alf var också idag förbi och vår lilla vän ”fängelsedirektören”.
Måste sickla båten i helgen och börja olja skrället.

Fredag 23 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Göran, Christer
B: 30. Idag kom det faktiskt fram folk och pratade mera igen
(spontant).
V: Klart, soligt men kallt i vinden.

Far kom vid 1000 och jag kom vid 1200, men det var trögstartat idag. Vi kom inte igång förrän
vid 1300. Göran gjorde upplänga 5:e spant babord sida samt en borr av en spik och ett
trästycke. Smalare variant för spikarna i upplängorna.
Jag gjorde upplänga babord 6:e spant klar. Ej fastsatt. Eva kom vid 1800. Började hugga på ett
nytt ämne till 9:e upplänga pga. att den gamla var för liten.
Christer kom vid 1900 – 1930 högg överkant någorlunda klar på 1:an.
Dagen slut vid 2200. Alf var förbi idag också.

Lördag 24 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Åsa, Eva
mindre blåst.

B: 20

V: Sol – halvklart. Em. kort åskskur. Varmare än gårdagen,

Göran var nere på morgonen vid 7-tiden för att pröva borren han gjorde igår. Satte fast
upplängan 5:e babord med en bordklämma samt borrade spikhålet först och spikade fast
upplängan.

dymling
spik vinkelrätt
mot lasken

Sedan var han tvungen att åka hem till Strängnäs vid 840.
Eva fortsatte att slåss med 9:ans upplänga. Svår. Dels pga. att spantet under har lyft sig och
hon måste klämma ner det med en bordklämma som blir i vägen och dels för att det blir
klurigt med en haklask där. Men vid kvällningen var hon på god väg att vara färdig med 9:ans
underkant. Hon har även borrat dymlinghålet i 5:e upplängan babord samt tillverkat
dymlingen (21 mm), som vi sedan klämde dit. Innan det filade hon ner 22 mm (21,5)
skedborren till 21 mm eftersom dymlingarna vi har kvar nu är mindre än 22 och 21 mm.
Jag har smitt 9 spik till att sätta i laskarna på spanten. En 5 cm, två 5,7 cm och sex 6 cm långa.
Satte sedan tjära på kokning i 2 tim, men tyvärr blev den för lös tror jag, får fortsätta i
morgon. Satte fast upplängan 6:e babord som jag gjorde i går på pappas princip. Att först
spika fast den och sedan borra för dymlingen. Spikade även, med mina nya fina spik, i
upplänga – spantlaskarna på 3:an och 6:an styrbord.
Började titta på 5:ans upplänga styrbord. Men!! Tyvärr är det en stor spricka i det ämnet som
hör dit. Har försökt använda 9:ans kasserade upplänga till 5:an styrbord, men tyvärr är det litet
sprickor i den också.
Dagen slut 2130.

Söndag 25 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Lennart, Jonny, Christer B: 15

V: Växlande molnigt med regnskurar. Halvvarmt.

Åsa och Eva började kl. 800. Eva fortsatte med upplänga 9:e. Gjort överkant, pärl, nitat lasken
samt täljt till dymlingen och kilat den. Åsa började att skrapa och dammsuga båten inuti, de
fyra första bordgångarna. Eftersom jag vill att linoljan och tjäran skall tränga in i trät och med
tjära och rå linolja i en blandning blir det roslagsmahogny och det blir ett hårt skikt som inget
tränger igenom. Alltså skrapade jag bort det och faktiskt dammsög jag upp småsmulor som
inte gick att plocka bort med fingrarna.
När det började regna vid 14-tiden täckte vi båten och då tyckte jag att den var för blöt för
fortsatt skrapning. Då fortsatte jag att ta ner på upplänga 5 styrbord. Men tyvärr blir det nog
litet för mycket spricka i den också. Väntar till nästa helg för beslut.
Tittade på stävkraftämnet som Arne grovhuggit på och högg litet på det samt lade det uppe i
skuggan. I förhoppning på att det kanske skulle gå ihop till nästa helg.
Lennart och Jonny spräckte styråreämnet i två bitar,

så att kärnan blev kvar i ena biten.

Det gick bra. Tyvärr två fula kvistar.
Lennart var sedan tvungen att åka hem. Jonny fortsatte resten av dagen att passa ner (till)
betan på 8:an. Christer kom. Han hyvlade till spant 1:s överkant, högg av det 3,5 cm från 4:e
bords överkant samt gjorde pärl. Städade dessutom tomten.
Åsa åker idag vid 1900. Eva skrapade drygt ett fack men gav till slut upp pga. hopplösa
skrapor.

Måndag 26 maj 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: Christer

Oljade spant och upplängor.

Tisdag 27 maj 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Göran, Jonny

B: 9 pratsamma varav en mycket

V: Sol men svalt

Fransysk visit där Jonny och Göran fikade och teoretiserade om framtida och eventuella
”turistresor”. Lennart och Jonny till Storholmen för att tala med Mats. Göran tillpassning och
spikning av styrbords upplänga spant 5, därefter till Glyxnäs.
Konditorn kom förbi med foton till Åsa.

Onsdag 28 maj 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Göran

B: 0

V: Mulet, regnskurar.

Dymlat upplänga spant 5 SB, sedan började det hiskliga vädret. Gick in för att tvätta av mig
på dass och skrämde då slag på en av museets damer. Åker 920 mot Strängnäs.

Fredag 30 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Christer, Eva, Jonny, Åsa B: 10

V: Vackert

Christer fortsatte att hugga på roderämnet som Lennarts bosniska bekanta hade börjat på
tidigare i veckan. Jonny högg litet på sin beta. Eva skrapade.

Lördag 31 maj 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Lennart, Arne, Jonny, Christer, Lennarts bosniska bekanta 5 st. (Isko + fyra yngre).
B: 20
V: Soligt, klart, fortfarande något kyligt i luften.

Eva och jag började vid 800. Skrapade färdigt de fyra sista facken i båten. Siklade också av
spanten. Dammsög och torkade efter med terpentin. Hällde faktiskt Intertox (rötskyddsmedel)
i fem kvisthål, fyra i kölen och ett i spant (presumtiva röthärdar). Detta tog tid, färdiga 1500.
Arne började på ett helt nytt ämne till babords upplänga 7:e spant. Satte dit den kl. 2200.
Lennart kom på förmiddagen och instruerade sina bosniska vänner om hur dom skulle
grovhugga. Dom grovhögg ämne till stävkraft och beta. Högg av en krok som Lennart skulle
ta med sig, den ena delen, till Storholmens invigning för att hugga på där.
Jonny hann förbi mellan 1500 – 1600. Han fixade lite vidare på sin beta, 8:an.
Christer kom vid 19-tiden. Borrade dymlingshålen i spantet [1:an] och började med
fastsättningen. (Drillborren är för kort.) Eva fortsatte att hugga ner ämnet till den aktre
stävkraften. Åsa började passa till förliga stävkraften.
Dagen slut vid 2230.

Söndag 1 juni 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Jonny, Christer

B: 15

V: Varmt, sol. Sommaren har äntligen kommit!

Eva linoljade båten en gång och fortsatte hugga på aktre stävkraft. Fick ner den så pass
mycket att hon kunde börja passa till den. Åsa har huggit på förliga stävkraften hela dagen.
Hann inte få till den. Jonny har huggit på sin beta (8:an) för att få ned den i läge. Christer kom
och satte dit spant 1. Äntligen där!! Skoj!!! Vi var tvungna att använda vanlig borr och
drillborrskaft för våra vikingatida räckte inte till, var för korta. Nitade de två övre hålen och
pinnade de undre på 1:an.

här var för tjockt
nit
pinne

Men det gick inte lika bra att borra med
spiralborr I blöt ek, som det går med min
pappas specialborr.
ett tillplattat järn

Eva tjärar hela båten med varm tjära. Färdig kl. 23.
Lennarts bosnier (3 st.) har fortsatt att hugga ämnen i 2 tim ca. Lennart har varit här och kollat
på saker dom kan göra i veckan.
Jan Mellring och Siv var här och hämtade tvingarna han lånat av Arnljot för länge sedan och
som skall tillbaka. Men vi fick fortsätta att låna tre stycken.

Måndag 2 juni 1997 (Dagbokskrivare Christer)
N: 2 st. bosnier, Christer, Lennart W
härlig sommar (-för).

B: 2

V: Finfin kväll ca + 18-20oC. Solsken –

Jag, Christer, högg bort lite jack på 1:ans beta, låter den ligga uppe till i morgon för att utröna
eventuell spricka som ser otäck ut – mitt i trästycket, fint längsgående längs med nästan hela
betan. Oljade 7:ans bb upplänga och sillakade 1:ans spant.
Lennart var här tidigare och högg? till en ny spargris – klar? Bosnierna högg litet på mittbetan
(5:an) och tog ner litet oanvändbart trä på roder-styråran och tippade den i sjön.

Söndag 8 juni 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Jonny, Arne, Åsa

B: 10

V: Vackert, varmt.

Jonny arbetade på betan till 8:e spantet. Arne högg ut formen på styråran ur ämnet. Åsa
fortsatte att passa till förliga stävkraften. Ego (Åsa) var bara här mellan 1200 – 1800.

Tisdag 10 juni 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Jonny, Åsa, Arne, Christer samt 4 bosnier

B: 30

V: Vackert, varmt, myggigt.

Göran började på 3:e spant upplänga styrbord sida, färdig med underkanten. Samt börjat på
överkanten. Åsa färdig med tillpassningen av förliga stävkraften, skall nu börja med formen
på innerkanten. Jonny färdigpassad med betan (8:an) mot bordläggningen, gjorde bukten på
betan. Började med underkanten.

Bukthöjden blir 7 mm.
Fortsatte sedan med att hugga betans form på sidorna innan överkanten.
Arne började plana styråran ner till den tjocklek det skall vara.

l bort
ämne som skal
form
Christer var förbi efter jobbet. Vi diskuterade ämnet till 1:a spant beta. Tyvärr är det nog för
mycket sprickor i ämnet. Tyvärr bör vi nog hitta ett nytt. Vi kom överens han och jag att han
skulle börja knoga med upplänga 7:e spant styrbord till att börja med. Så får vi se hur det går
med betorna. Bosnierna var här på eftermiddagen och högg på 4:e spantets betaämne.
Igår var dom också här och högg på den (betan), samt på andra hälften av stocken som var till
styråra. Det blev en tjock planka som sedan slängdes i ån.
Också brädhögen blev nu slängd i ån (de plankor och krokar som vi haft liggande uppe under
vintern).

Onsdag 11 juni 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Åsa, Göran

B: 16

V: Vackert

Vi gnetade på varsitt håll med förlig stävkraft respektive upplänga spant 3, SB. Till lunch
kom stävkraften på plats och Åsa for till Stockholm f.v.b. Sofia-Linnea och efter mycket
gnetande och ändrande för kvistar och annat krafs, kom upplängan på plats. Dock än så länge
med blott en dymling i fjärde bordet.
Göran grovplanade översidan på ämnet till spant 1 beta för att se hur detta påverkar
torrsprickandet. Ämnet sjösatt i mittre facket. Under em. kämpade bosnierna vidare med
”storklumpen” till mittbetan.
Sensmoral: Pratsamma och frågvisa besökare är trevligt, men starkt hämmande på
arbetstakten.

Fredag 27 juni 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Eva, Åsa, Göran och Lennart E

B: 20

V: Vackert

Akter stävkraft så gott som klar. Tillpassning av beta på spant 1 på gång. Förliga stävkraften
putsad och nitarna i stäven (bordens) dragna eftersom det glipade pga. torkning.

Lördag 28 juni 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Göran, (Lennart E)

B: 25

V: Vackert

Leden glesna. Göran kvar ensam och arbetar med betan (spant 1). Lennart E dock kvar en
stund och arbetar på en åra.

Söndag 29 juni 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Göran

B: 14

V: Regn – vackert

Beta nr 1 nu tillpassad ur det tidigare tveksamma ämnet. Nackdelen är kärna på tre ställen och
en del ytved (bara synlig, ingen gömd).
Kvarlämnad kärna enligt skiss

Ställde betan med tåändan ned i sillaken, eftersom den tidigare uppmärksammade
sprickbildningen ställer till mest problem där. Tåämnesgrenen var för denna hårt vinklade
placering något klen och spricker fort vid den jämförelsevis snabba uttorkningen. Vi få se.
Under em. klarnade vädret och besökandet blommade upp. Den ständigt återkommande
frågan är: ”När skall ni sjösätta?” varvid jag svarar ”I morgon kvart över 11”. Vilket ibland
måste rätas till eftersom en del dumskallar tror på detta svar.
Sista helgen i juli? Bör förankras i föreningen och börja spridas.

Måndag 30 juni 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Jonny, Åsa, Arne

B: 20

V: Varmt

Eva avlöste Göran på morgonen. Eva gjorde det ”sista” på stävkraften och ställde den i
silltunnan. Grovhögg beta 4:e spant på sidorna till 15 cm i bredd ca. Skall bli 14 cm färdig (på
mitten).
Jonny högg på beta 8:e spant på översidan. Färdig med det andra. Åsa gjorde mall till beta 4:e
spant. Arne kom på kvällen och hyvlade på styråran i två timmar. Arne var här i tisdags och
torsdags veckan innan och högg på densamma i 5 timmar.
Modellfarbrorn var här och Jonny pratade med honom om att han eventuellt kunde låna ut sin
1:20 modell till utställningen som skall bli –98. Han kunde nog tänka sig det. Annars var det
en mycket söt modell. Detaljerad, med riktiga nitar och pinnar i de vuxna spanten.

Tisdag 1 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Arne

B: 15

V: Varmt, tryckande

Åsa och Eva tvingade ihop borden i aktern.

Det har nämligen släppt även här, liksom i fören i
denna riktning

Så den översta niten har antingen blivit längre,
eller så har trät torkat.

Alltså klämde vi ihop borden så mycket det gick och så drog vi niten. Därför fick min kära
mor göra om sin färdigfixade stävkraft, fast inte så mycket.
Efter det började Eva hugga ämne till betatå (eller knä). Skulle ha varit till första spantets beta
men efter ivrigt huggande hela dagen blev det till 4:e spantets beta istället.
Åsa har huggit ner mera på beta 4:e spant. Tog ner mer på underkant av ämnet. Det är nu 10
cm tjockt och skall sedan vara 5 cm tjockt. Tog även en del på tåbiten. Smidde 4st spik på
eftermiddag – kväll då det var skugga på städet och litet svalare.
Arne kom 2 tim på kvällen och gjorde färdigt styråran. Den är nu:

Sparade en bit ohyvlat för att kunna bestämma senare för infästet av rorkulten. Lade den i ån.
Den lille farbrorn som brukar sitta här och teckna av båten Hans Weiniger, Kårsta,
Björkholmen 2, S – 18696 Vallentuna, 08 – 512 35 465 kom idag. Jag frågade honom då om
han kunde tänka sig att vi fick använda hans teckningar till utställningen. Vilket han kunde
tänka sig. Han har även tidigare erbjudit att vi skulle få använda dom i dokumentationen.

Onsdag 2 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva (kvällen också Jonny och Lennart)

B: 15

V: Soligt, varmt, hett.

Eva började hugga på nytt ämne till betaknä till 1:a spantbetan. Kasserades efter en halv dags
arbete pga rötskada. Eftermiddag hjälptes vi åt att sätta fast Evas stävkraft (akter).
Åsa huggit på mittbetan. Arne kom förbi med två granslanor till att göra båtshakar av. Vid
sjutiden åkte vi ut till Erikskulle (Eva, Åsa, Jonny, Lennart W). Mätte betatår och funderade i
allmänhet.

Torsdag 3 juli 1997 (Julinatta. Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva och Åsa

B: 30

V: Varmt

Åsa huggit på beta 4:e spant. Grovhuggit och passat till. Eva har tunnat betan på spant 1.
Göran råkade kompensera redan kompenserade mått, och efter gårdagens Erikskulleresa
tyckte vi att det var ett måste. Efter det började hon på ämne till 1:a spantbetans tå (knä).
Lennart var förbi för att hämta 2 yxor. Han skall hugga gran och grovhugga denna till slitköl.

Fredag 4 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Göran (Jonny)
och behagligare.

B: 40

V: Molnigt, åska runt omkring, inget regn här. Svalare

Åsa högg på beta 4:e spantet. Tillpassat den färdigt, gjort sidorna och ritat ut underkanten.

Eva huggit och passat till ämne till knä/tå för beta 1:a spant och beta. Göran kom vid 930. Han
börjar passa till upplänga babord 3:e spant. Jonny var förbi en snabbis och fixade kol åt oss

Lördag 5 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Göran
B: 35 många intresserade och pratsamma. Bonden med logen var förbi,
modellfarbrorn och Stig Rosenkvist V: Växlande molnigt, inte vrålhett.

Göran färdig med upplängan förutom hålen och ditsättningen. Eva klar med knä 1:a beta.
Börjar med knä 2:a beta (4:e spant). Åsa huggit bågen på betan (2:an) och grovhuggit tån.
Vi tittade på ritningar på kvällen. Ritade slitköl och funderade på håar och skvättbord tills
sömnen tog oss.

Söndag 6 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Göran

B:15

V: Vackert, varmt.

Göran var kvar på morgonen innan bussen och smidde två spikar samt en märla. Innan det
städade han runt båten. Åkte kl.1300.
Åsa hade en dålig dag, det blev inte mycket gjort. Filade litet på betan 4:e spantet. Smidde en
spik.
Eva högg på betatå till andra beta, 4:e spant. På eftermiddagen satte vi dit Görans upplänga
3:e spant babord.
Vi gick en promenad ner till hamnen för att reka sjösättningsplats. Det verkar inte vara
speciellt bra därnere. När värmen hade lagt sig litet, satte vi fast första betan. Hurra!!!
Första spantets beta sattes fast med en nit i den fasta tån. Den lösa nitades i bordläggningen
och spikades i betan med två spik som skall böjas.

Torsdag 10 juli 1997 (Julinatta. Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo En hund
V: Molnigt och svalt.

B: Över 100 (Flest på förmiddagen. En busslast turister.)

Eva kom vid 930. Började med att putsa till knä och betatå på 1:a betan som sattes dit i
måndags. Fortsatte sedan med den lösa tån till 2.a betan, 4:e spant, som hon höll på med hela
dagen. Lades i sillake på kvällen. Åsa kom vid 1600. Började peta på beta nr 2. Fixade med
den fasta tån.

Fredag 11 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, och Lennart E + Bilbo

B: 30

V: Molnigt och svalt

På morgonen kl 800 placerade vi ut essingämnena och pusslade ihop dem. Det räckte precis.
Eva gjorde en snälla till beta 2 (4:e spant). Den blev ca 19 cm lång.

2 4
19

2,5

5

(cm )

Åsa gnetat på betan. Färdig för fastsättning.
Lennart E, min käre storebror, kom vid 13-tiden. Han har fått börja grovhugga ett ämne till
styrårsvårta.

12 -15

(cm)
22-25

50

ungefärligt utseende

Slutade dagen vid 2030.

Lördag 12 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Bilbo B: 40

V: Mulet på morgonen och vackert på em. T-shirtsvarmt.

Vi nitade fast den fasta tån på beta nr 2 (4:e spant) och medan Eva pinnade denna + en massa
annat småfix, så gjorde jag två spikar, 8,5 – 9 cm långa till den lösa betatån. Satte fast den
lösa tån med nit och dymling i bordläggningen och spikar i betan. (Spikade först, nitade sedan
och dymlade.)
DEN FÖRBENADE KAMERAN FUNKAR ALDRIG !!!
Jag slipade stålet i pinnsvarven under mycket stånk och stön. Eva började passa till första
biten essing på babords sida. Blev färdig med lasken fram mot stävkraften. Den var litet
underlig på denna, så det var litet pyssligt att göra den.
Vi gick in kl. 2130.
Svarvade tre 14 mm dymlingar av gamla 20 mm som inte dög till 20 mm.

Söndag 13 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo

B: 15

V: Halvklart till klart. Lagom varmt.

Ute vid 800. Eva passade till babordssidans första essingsnutt på förmiddagen. Sedan tog det
hela dagen att sätta dit den pga. att först blev 14 mm pinnarna som jag gjort på morgonen för
tjocka, sedan lyckades jag inte slipa svarvstålet bra, så jag har hela dagen strulat med det och
pinntillverkningen gick långsamt. Eva gjorde nästa essingsnutt på babordsidan också färdig
för ditsättning i morgon.
För den första vill ”plutta upp” i ändan.

Så vi behöver sätta spiken i lasken.
Alltså nästa bit också.

Inne vid 21-tiden.

Måndag 14 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo
B: 35 Många på kvällen.
ligger på båten och man skall borra.

V: Vackert, olidligt varmt i solen när den

Nere vid 800. Eva gjorde färdigt lasken på babordssidans essingbit nr 2. Började med första
biten på styrbord. Gjorde färdig den på förmiddagen.
Åsa smidde sex spikar (för nitar), täljde pinnar och kokade tjära. Vid 16-tiden började vi sätta
fast dom essingbitarna och höll på med detta ända fram till klockan 2200.

Tisdag 15 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo

B: Förmiddagen 20

V: Vackert

Vi högg av dymlingar och kil på insidan samt hyvlade till essingen. Städade båten under
essingen och bröt kanten på essingen. Eva gick vid 1030. Jag städade litet och gick sedan.
Efter att ha slagits med en ovillig essing kan vi konstatera att eventuella oregelbundenheter i
hålens placering på originalet mycket väl kan tolkas så att 1100-talets båtbyggare också hade
besvär med att få essingen att ligga som de ville.

Lördagen 19 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo

B: 30

V: Vackert

Kl. 800 - 2000. Åsa smitt 4 spik till nitning samt gjort 12 endymlingar 15 mm. Köpt nytt batteri
till kameran. Eva gjort en upplänga nästan färdig.

Söndag 20 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo, Lennart W

B: 15

V: Vackert

800-2200. Lyfte upp plankor ur ån. Hittade ämne till förstärkning av styrårefästets insida. Den
biten som är kvar av styrårestocken går det att få ut av.
Förstärkningen ser ut så här.

essing

essing

Blir lika tjock som essingen där uppe.

Hittade även en bit till pinnen för roderinfästet.
Satte dit Evas upplänga, spant 7 styrbord. Sista upplängan på plats!!!
Åsa passade till nästa essingbit, 2:a förifrån på styrbord. Eva gjorde den aktersta på styrbord.
Babord heter det därför det var där man bar över grejorna. Bärbord. [Det här är ett skämt!]
Lennart W grovhögg två sidor av granstocken som är till slitköl. 6,6 m lång, ca 7 cm bred.

Måndag 21 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo, Lennart W, Jonny, Christer

B: 60

V: Vackert

800-2220 Eva och Åsa satte dit gårdagens färdiggjorda essingbitar. Jag gjorde en essingbit till,
som vi satte dit på kvällen. Eva högg ämnen till styråreförstärkningen och pinne för
roderfäste. Båda ur samma planka från styrårestocken.
Lennart högg färdigt sitt slitkölsämne 10×4,2 cm, 6,6 meter långt. Granen krökte sig en aning
vartefter han högg.
Jonny hyvlade ner sin beta (nr 3) till 14 cm som bredast. Bredden tvungen pga. fula gropar,
bark, kvistar mm på undersidan. Det kom tyvärr fram en rötkvist, som vi måste peta ur, på
framsidan av betan.
Christer kom förbi och stannade ett par timmar och högg på det grovhuggna ämnet till
styrvårtan.

Tisdag 22 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Bilbo

B: 2

V: Vackert

800-1030. Eva hyvlat överkant på essingen, huggit av utstickande dymlingar. Vi städade.
Plockade upp de sista plankorna ur ån och fått ställa dom uppe igen. Vill sortera dom.
Eva började passa till aktersta essingbiten på babord sida. Åsa gick upp och städade lokalen.

Fredag 25 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Jonny, Bilbo

B: 60

V: Vackert

900-2200. Eva började hugga på styråreförstärkningen.
Åsa började på essingbit nr 3 på babord, gjorde lask.
Jonny kom med ämne till betatå, som jag (Åsa) då började hugga på. Grovhögg den.
Jonny putsade till det sista på beta (3).

Lördag 26 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bilbo

B: 50

V: Regn och åska fm. Uppehåll resten av dagen.

800-2100. Eva fortsatte med styråreförstärkningen. (Var tvungna att gå in en stund för regnet.)
Åsa fortsatte med den lösa betatån på tredje betan. Grovtillpassad.

Söndag 27 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Jonny, Bilbo

B: 30

V: Halvklart

800-2200. Eva fortsatte med styråreförstärkningen, nästan färdig. Hon var tvungen att gå vid
1830, för i morgon åker hon till Ryssland.
Åsa var fräck nog att på morgonen hugga litet på Jonnys beta. Han hade inte hunnit smalna av
den på babordssidan. Så därför gjorde jag detta.
Fick också lov att hugga litet längre in för att jämna till den stukade rundningen som blev.

högg här

10 cm

12 cm

När Jonny kom fortsatte jag med essingbit nr 3 babord, som jag hade donat med härom dagen.
När han gick fortsatte jag på betatån. Den blev nästan färdigpassad. Slutade vid 2215, då såg
man inte mycket.
Jonny har idag borrat hålet i mitten på betan, som vi tror hör ihop med hålet i spantet och skall
användas till en stötta eller dylikt.

Vid 2235 kom Göran. Mina föräldrar byter av varandra.

Måndag 28 juli 1997(Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran, Jonny, Bilbo (Lennart W)
och regn. Em. tröjväder.

B: 45

V: (Regnat under natten). Halvklart, åska

Göran var ute kl.600 och tog hand om de första besökarna. Fortsatte arbeta med styråreförstärkningen och med vidhängande essingbit.
Åsa smidde 12 spik och gjorde sedan klart betatån. Jonny kom förbi. Köpte 10 mm rundjärn
till bricksmide samt smidde ut brickämnen. Han fick även lov att hämta hit sitt eget städ, för
det har ett bättre hål för hålslagning i brickan.
Lennart har fixat ett dorn så att vi kan stansa hål i brickorna. Han har också grundligt
diskuterat igenom vändning av båt. Han skall ta hit bockar, spel mm.
Inne 2030.

Tisdag 29 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Göran, Jonny (Lennart och Christer)
höstväder, svalt.

B: 80

V: Mulet, några regndrev,

700-2200. Göran täljt 15 mm dymlingar samt kilar. Täljt litet småskit, guidat turister, pratat
med Lennart W. Mellan 1930-2130 satte vi (Göran och Åsa) fast den sista essingbiten på
styrbord.
Men!! Innan dess satte Jonny och ego fast Jonnys beta och min tå !!! Äntligen!!
Innan dess smidde Jonny brickor. Åsa passade till sista essingbiten på babord, plus täljt och
donat. Kokat tjära mm.

Onsdag 30 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Åsa

B: 2

V: Mulet

Göran gick ned på morgonen och högg av utstickande kil och dymlingar i den essingbit vi
satte dit i går samt hyvlade litet på överkanten av essingen och började laska in
styråreförstärkningen.
lask

essing
styråreförstärkning

Jag kom vid 730 och fnulade litet på 3:e betans lösa tå. Samt städade litet.

Torsdag 31 juli 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Åsa (Lennart W, Christer, Jonny, Tommy)

B: 100

V: halvklart, sommarväder.

700-2130. Det tog hela förmiddagen att få fast styråreförstärkningen, 4 nitar. Satte fast de två
sista essingbitarna på babord. Snålt med virke, räckte med knapp nöd. Den sista biten, 1 meter
lång, var vriden åt fel håll. Det tog hela eftermiddagen. Trötta idag. Mycket snack. Men nu är
spant, betor och essing klara. Hurra!!!
Lennart var här med mera bockar och plankor. Tommy med spännband.
______________________________
Dagens sorgliga händelse är att vi fick veta att Mats Hägerlund dog igår.
________________________________

Fredag 1 augusti 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran Åsa, Lennart W, Runar Bibi, Pär, Jonny

B: 50

V: Vackert, halvklart.

700-2100. Göran och jag nitade ett par nitar till i essingen. Krökt och spikat in spik i betan.

s p ik

k r ö k a , s lå in
Runar, Lennart och Jonny kom. Tog ned skårstocken. Båten vändes. Tog 1100-1600.

mothåll med block,
3-skuren talja och bil

sax

spännband

kedjespel

Jag siktade sedan medan Jonny, Lennart, Göran och Pär borrade hål för slitkölen. Tio 17 mm
hål tog ca 2 timmar att borra.
Städat har vi gjort allihop. Mycket!
Upplängorna tål inte alltför mycket tryck uppifrån. Båten bör inte ligga upp och ned utan
ordentlig klossning.
Skrovet är nu ganska lätt i nuvarande torra skick. Jonny och Göran lyfter någorlunda lätt ena
ändan.

Lördag 2 augusti 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Åsa, Bilbo

B: 25

V: Halvklart, ljummet.

Städat båten på insidan och i landen (våghålen), tagit bort almfrön, björkfrön, hyvelspån mm.
Det tog fram till kl. 1000. Pappa gick och köpte en till pensel och terpentin. Efter 1100 har vi
tjärat båten. Värmt tjäran sjudande på ässjan och penslat på för glatta livet. Färdiga vid 14301500.
Göran blir kvar och städar och jag smiter hem till Stockholm vid 1630.
Jätteskönt att vi hunnit så här långt. Nu har vi en liten tidsfrist tills tjäran har torkat.
Hä, Hä, Hä …

Lördag 23 augusti 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Göran, Lennart, Jonny, Runar, Per

B: 25

V: Halvklart

Vi vände tillbaka båten med samma metod som tidigare, dock med skillnaden att kättingspelet
ej behövdes för att lägga ner skrovet. Städade upp efter vändningen och började palla upp
båten på slitkölen.

Söndag 24 augusti 1997 (Dagbokskrivare Göran) ”Håmöte”
N: Göran, Åsa, Eva, Jonny, Lennart, Runar, Bibbi
V: halvklart

B: vi brydde oss aldrig om att räkna

På förmiddagen for vi fyra först nämnda iväg till Erikskulle för att återigen gå över originalet
beträffande hål, ev. skavmärken efter tofter o dyl.

Jonny plockade ihop tre borddelar, EM 3900:4, EM 3900:25, EM 3900:61 med essingdel
EM3900:19 och kunde placera in den delen på sb sida strax akter om kapningen (EM3900:4
sitter i dag monterad i aktern på sb sida).
Eva och Åsa mätte in hål och passade in ett par essingbitar på trolig plats i fören på styrbords
sida. Resultatet blev att två håar (sb och bb) suttit dymlade uppifrån för en roddplats på beta
vid spant 1. En rättad ritning (”hålrättad”) kunde medföras till föreningslokalen där de övriga
mötte upp och en diskussion började om:
1. Vad är det egentligen för båt? Svar: ??
2. Placering av håar, där vi till slut kom överens om att tills vidare montera befintliga
håar vid spant 1 och att tillverka och montera håar vid spant 4 inför eventuell
sjösättning i oktober. Övriga platser bestämmer vi genom försök kommande sommar.
Göran började tälja dymlingar till slitkölen.

Måndag 25 augusti 1997 (Dagbokskrivare Göran)
N: Göran, Åsa, om kvällen kom Runar och Lennart förbi
under resten av dagen

B: 21

V: regn under fm., grått

Vi gör dymlingarna färdiga (med halsar, annars druttar de ju bara rakt igenom) och får mot
kvällen fast 7 av slitkölens 9 dymlingar.
Lennart och Runar kom så att säga ”på besök” och underhöll oss med diskussion om håar, vad
göra med överblivet virke, sjösättningsceremoni och dylikt.
Bör också notera att båten om morgonen var halvfull med vatten efter nattens regn. Viktigt att
trimma henne så att dyvikan kan tömma skrovet.
Åsa ”sur som ättika” för att någon har ”städat bort” hennes yxskaft och misstänker alla. Vi
blev efter hand frikända, men likafullt är grunkan väck.

Tisdag 26 augusti 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Åsa, Gunilla F och Jonny kom förbi
disigt och kladdigt.

B: 15

V: soligt, ljummen vind men lite

Pappa och jag satte fast den åttonde dymlingen i kölen i aktern. Den sista, nionde i aktern
tyckte Göran att vi skulle sätta i kriet. (se nästa sida.)

9:e dymling fäster
både kri och slitköl
i kölen
8:e dymling

haklask i köl
slitköl

tilltänkt kri
12 cm mellanrum
Se också ritning.

Göran började bygga en ställning för att staga upp båten lite mer samt lyfta upp förstäven mer
än aktern så att regnvattnet skall rinna ur i dyvikan.

två dymlingar
12 cm
stäv

köl

Jag högg till haklasken i slitkölen i aktern,
se ritning.

kri
slitköl

Gunilla Fornstål kom och vi snackade ett par timmar medan farsan arbetade. Hon kan nog
komma hit och jobba lite i september.
Jonny svängde förbi och snackade lite han också.
Dagen slut vid 1600. Göran var tvungen att åka hem till Aspö, han rycker in på torsdag.

Lördag 30 augusti 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva

B: 15

V: varmt, halvklart

Först efterdrog vi alla naglar och nitar i essingen. hyvlade överkant på essingen och turade
den ihop med 5:e bordets överkant. Eva högg också lite på ovankant av sin stävkraft (aktre).
Diskuterade krinas utseende. Ritade ut spikarnas lägen på stävarna utifrån ritningen. Har
också pratat stävjärn, möjligtvis två stycken på förstäven och kanske ett på akterstäven, se
ritning på nästa sida och stora ritningen.

akter

spikhål, möjligen till öron för fäste av järnband
järnband
kri
eventuella öron
spik

För

ev. två järnband
kri

Söndag 31 augusti 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva

B: 10

V: varmt, vackert

Städade ur båten, bröt kanten på essingen och oljade densamma. Eva högg till lasken i fören
på slitkölen, gjorde mall till det förliga krit och började tillverka ett. Nästan färdigtillpassad
mot stäv och slitköl.

Åsa gjorde det aktre krit. Även det någorlunda tillpassat mot köl och stäv.

För att få raka fibrer försöker vi böja ytteränden
av krit mot stäven.

Måndag 1 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Gunilla Fornstål

B: 15

V: vackert, VARMT

Jag fortsatte med krit i aktern. Allt klart för eventuell basning. Gunilla som äntligen har
kunnat komma (med nya fräscha idéer från Norge) och göra lite, fick ta över det förliga krit.
Hon passade till det och även det är färdigt för basning. Vi lade dem i ån för att de skall bli
genomblöta. Då kanske dom går att böja utan basning. Men det blir nog tvunget ändå med
basning.
Vi började efter det på varsin hå till första spantets/betans åror.

(cm)

beta 1

essing
centrum
40
17

årans centrum
15 mm hål, dymling till hå

40
57

Detta är den enda plats för håar som egentligen går att påvisa.

Tisdag 2 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Gunilla Fornstål, Jonny

B: 30 V: vackert men svalare, nästan höstväder

Fortsatt pula med håarna. Gunilla färdig med sin, lagt i sillake. Hon fortsatte med att göra 4st
15 mm dymlingar till fastsättningen.
Jag lyckades nästan passa till hån mot underlaget, essing och reling.
Jonny var här på kvällen, Försökte först smida stävjärn, men kom av sig då det var svårt att
smida ut öronen. Han hade 8 mm rundjärn och för att göra öronen försökte han välla ihop en
del som inte gick med den här ässjan. Han menade att han inte kom upp i den värme som
behövs.

välla ihop

Förslag: Att vi låter en annan smed med riktig ässja göra detta. Fast: Kostnaden blir kanske
för hög. Smeden får inte ha alltför moderna verktyg, som stånghammare o dyl.Efter det
smidde Jonny 3 spik, sedan var det kväll och mörkt. Bengt Norling var förbi med chef el dyl.
för Sjöhistoriska museet. Dom tyckte att båten var fin.
Det skall tydligen vara ett seminarium i maj –98 då dom tyckte att båten skall vara med och i
juli –98 är det en allmogebåtssegling vid Sjöhistoriska då dom också tyckte att vi skulle vara
med. Det kom helt spontant ifrån dem, vilket jag tyckte var jätteroligt.
Ringde och fick också tag i en snubbe (eller egentligen flera snubbar och snuppor), men
slutsatsen blev att i början av augusti –98 är det en vikingaeskadersegling i Stockholm, som
jag tyckte att vi givetvis skulle vara med på. Info om det kommer.

Onsdag 3 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Gunilla, Åsa

B: 15

V: halvklart

Gunilla donade lite mer med dymlingarna och gjorde en utritning hur vi skulle hålla
skedborren när det skulle borras genom hå och essing.
Jag gjorde färdigt min hå, skar av vassa kanter och borrade hål för håbandet.

40

17

57
Eftermiddagen satte vi fast de första håarna! Dom sattes exakt där de sitter på originalet. Dvs.
17 resp. 57 cm från centrum på spant 1 sitter 15 mm dymlingarna. Då blir centrum på hån 40
cm från spantet.

Lördag 13 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Jonny

B: 10

V: växlande molnighet, skurar

Försökt att basa främre kri med hjälp av koleldad ässja och påplaskande av vatten med en
trasa. Det gick inte så bra, biten blev inte tillräckligt varm. Möjligen beroende på för liten
eldyta.
Prövade i varje fall att trycka upp den mot stäven. Det gick nästan, tyvärr skevade krit lite
längst fram.
Det aktre krit tänkte vi försöka koka ändan på. Eld, järnkärl och vatten hade dom på
vikingatiden. Så vi tog våran alldeles ”äkta” aluminiumgryta och värmde vatten på ässjan.
Kriets toppända iställt i vattnet med ett provisoriskt masonitlock kokades i c:a 45 min. Då
gick det alldeles väldigt bra att böja upp.
Efter detta fantastiska påhitt beslöt vi att även koka det främre krit.
Nu står krina i spänn till morgondagen.
Sedan tog det hela förmiddagen och lite till att diskutera hå-utseende. Vi kom inte fram till
något beslut. Eventuellt krävs ett studiebesök i Fjollträsk (Stockholm).

Söndag 14 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Jonny, (Gunilla, Robban, Arne)
V: växlande, blåsigt, enstaka skurar, kyligt

B: ingen på de tre timmar vi var vid båten

Klockan 900 stack vi till Stockholm för att gå på museum. Började på Sjöhistoriska. Frågade
där om dom hade arkivet öppet, men det är tyvärr bara öppet tis. – fre. 1300 – 1500. Jag får gå
dit igen. Sedan virrade vi runt i deras utställning för att titta på modeller som inte fanns. Vi
behöver titta på håar, här fanns inget av intresse.
Sedan åkte vi till Vasahamnen för att se om det gick att komma in bland Sjöhistoriskas
allmogebåtar, det var stängt.
Slöt upp på Historiska museet med Gunilla F och Robban (Jonsson). Åt på fiket medan vi
diskuterade håar.
Håarna, tycker vi, kommer kanske att ligga ostadigt på 2” (tum).

2“

De kan då sticka ner på 5:e bordgång

bild 1
Med två exempel:

hå
lös, fastspikad bit

Men sedan vet vi med oss att vi har lätt för att överdimensionera, alltså kanske det räcker med
2”. Stor ångest.
Vi siktar nu på det andra exemplet. Jag åker till Sjöhistoriska och Historiska för att försöka
finna håexempel.
Tre timmars huggande för Eva och Jonny i Norrtälje på eftermiddagen. Planade håämnen på
båda sidorna. Jag skaftar med misslyckande min storyxa. Arne kom med 2 hjul med axel från
1927 att använda till båtkärra.

Torsdag 18 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Gunilla F, Åsa, Jonny, Lennart, Bibbi, Göran

Möte med Ola på museet angående den utställning som skall bli till kulturhuvudstadsåret
1998.
Museet skall göra en utställning om Norrtäljes historiska tillblivande, som skall stå i 10 år.
Dom skall gå bakåt i tiden och ta fram viktiga händelser och fynd, där Viksbåten får en del,
som vi skall hjälpa till att bygga.

Torsdag 25 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Gunilla, Jonny, Bibbi, Åsa, Lennart

Möte igen med Ola och Kristina på museet. Visade dem våra skisser och pratade om
utformningen av vår del av utställningen, Viksbåten och båtbygget.

Fredag 26 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Gunilla, Åsa, (Lennart)

B: 10

V: klart höstväder

830 – 1600. Förmiddagen ägnade Gunilla och jag åt att mäta upp våran plats för utställningen
på museet. Gjorde en ritning. På eftermiddagen började jag hugga på ett nytt håämne. Gunilla
högg vidare på Jonnys håämne. Det är tänkt att en klump kan bli två håar.

kärna

borthugget av Gunilla

Gunilla har huggit ner den till en mindre klump, och med hjälp av Lennart W började dom
såga itu den till 2.

kärna
Dom höll på i 1 tim. Sedan slutade vi för dagen.
Lennart började samla flisor och spån till utställningen.

Lördag 27 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Bibbi B: 10

V: klart – halvklart höstväder

Jag smidde 6 spik till krina på förmiddagen. Em. grovhögg jag håämne. Eva fortsatte på sitt
grovhuggna håämne. Tyvärr finns det en del kvistar med röta och rötantydning. Kanske den
går att använda ändå.
Bibbi kom och stoppade spån som var torra i tre jutesäckar. Därefter gick vi upp och pratade
lite utställning.
På kvällen gick vi Eva och jag på ”Lost World”, den var töntig, fast bra animationer.

Söndag 28 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa

B: 10

V: klart, men höstkyligt i skuggan, vindstilla

Jag fortsatte med håämnet till bb hå på 6:e spantet. Har grovtillpassat det. Eva tillpassat sin hå
nästan färdigt sb 6:e spant) och har börjat hugga till formen på den.
Nu har håarna blivit ungefär så här:

Så får vi se om det håller.

I dag tyckte jag att Jonnys håklump som skall göras till 2 st. med sågning med Kjells såg,
kommer att ta alldeles för lång tid. Så jag föreslog, lite väl framfusigt kanske, till Jonny att vi
skulle göra det hela med motorsåg. Dels pga. tidsbrist, dels för att jag inte tror att vikingarna
sågade så med en sådan kass såg, som det tyvärr är (Kjells såg alltså). Utan i stället att dom
var så kunniga att dom spräckte det hela, eller sågade med en något bättre såg.
Detta föll dessvärre inte i god jord. Jonny påpekar vår ambitionsförklaring, och att det också
är ett löfte till kommunen. Därför har vi fått pengar.
Tyvärr måste jag säga att han har alldeles rätt, så jag får bita i det sura äpplet, eller ska vi säga
ekkroken, och hugga vidare. Förhoppningsvis slipper jag såga (hi hi). Fast lite får jag väl göra
för att dra mitt strå till stacken. Vi får se.
Lennart kom på kvällen och sågade lite på klumpen, c:a ½ timme. Han städade bort lite av
sina utlånade plankor också.

Måndag 29 september 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Jonny, Lennart W, (Arne)

Jonny sågade klumpen i 2 timmar. Lennart sågade det sista i 40 minuter.

Lördag 11 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa

B: 5

V: regndis o regn hela dagen

(800 – 1700) Eva och jag högg färdigt varsin hå till 6:e spantets toft. Dom som vi började på i
september. Täljde pinnar på kvällen i lokalen, 2st 14 mm till vardera hån och en 20 mm till
Evas styrbordshå.

Söndag 12 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, (Lennart med Olof)
blåsigt

B: 20

V: halvklart, för det mesta uppehåll och ganska

(830 – 1700) På förmiddagen satte vi fast håarna på 6:e spantet. Styrbords hå sattes fast med två
15 mm dymlingar och en 20 mm dymling. Dymlingarna sitter inte som originalets
hådymlingar. Dvs. styrbordssidan var borta. Men dom sitter som det gick att sätta dom pga.
längden på hån och de dymlingar som redan satt där för essingens skull. (Styrbordshån är 5
cm kortare än babordshån pga. de rötskador som var.)
Eva borrade två nya 15 mm-hål genom essing och allt. Men till mitthålet fanns redan en
dymling som gick att borra ur. Svårt att borra ur med 15 mm-borren, för den gick snett. Men
hålet skulle ändå borras upp till 20 mm.
Babordshån sitter inte som de hål som är bevarade. Det beror på att essingen är laskad, och
där sitter en nit. Därför är inte dymlingarna helt rätt satta, när vi satte dit essingen.
Babordshån sitter med två 15 mm dymlingar och en nit. Jag fick borra ett nytt 15 mm-hål
genom bordläggning och allt, men kunde också använda en befintlig 15 mm dymling, som
jag, vis av styrbordsidans dymlingsurborrning, borrade med drillborren i kilen. Därefter kunde
jag, efter lite petande med kniven, slå ut dymlingen. Babordshån är 55 cm lång.

befintlig dymling

Babords hå

nit

Styrbords hå

Onsdag 15 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, (Åsa, Lennart W)

B: ?

V: molnigt, snöat tidigt på morgonen

Göran kom på eftermiddagen. Tog loss bänken i skjulet. Eftersom vi skall ställa in Viksbåten i
skjulet och Raggaröbåten skall stå kvar, måste bänken bort. Båten hade varit halvfylld med
vatten när han kom, för dyvikan hade varit igenfylld med björkfrön. Han fixade det. Tog ut
litet löv och frön. Arbetade ett par timmar.
Jag (Åsa) kom vid kvällningen och Lennart kom och lämnade in en kofot som han lovat.

Torsdag 16 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Göran, Jonny (Eva, Åsa) B: ?

V: Växlande. Några få regnskurar och solsken.

Göran donade litet på morgonen. Sedan tog vi (far och jag) bussen till Glyxnäs och gjorde det
vi skulle göra där ute. Åkte in till Norrtälje vid 1800.
Då hade Jonny varit här och sågat litet med motorsågen i granvirket vi skall göra ved av. Men
han hade visst kommit av sig då han sågade i spik. Eva kom på kvällen.

Fredag 17 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Göran, Åsa, Runar

B: 5

V: Växlande molnighet, uppehåll.

Göran ute på morgonen och filade motorsågen och sågade till resten av granvirket i lämpliga
2 meters bitar. Frukost.
Medan Göran stuvade undan virket som låg för skjulet, så drog Eva och jag kilarna i slitkölen
och högg av dem. Sedan flyttade vi (fam. E) Raggaröbåten 60-70 cm åt sidan.
Därefter började Göran fixa till det för flytten av Viksbåten med rullar och allt. Han lånade
också en vattenslang (och vatten) och spolade ur björkfröna ur båten. Eva och jag städade, så
gott det gick, undan allt smul i singlet. Runar kom och hjälpte till.
Sedan tog vi in båten på rullar. Sten Rosenqvist dök upp lägligt och hjälpte gärna till med
båtflytten. Detta var färdigt vid 13-tiden. Lunch.
Satte upp halva snickarbänken. Den andra halvan satte vi ben på och ställde bakom
Raggaröbåten som avställningsbord.
Resten av dagen till skymningen föll städade vi (Eva och Åsa, dom andra var tvungna att
åka).

Lördag18 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Lennart, Jonny, Runar, Gunilla Ederoth
men ljummet.

B: 15

V: Grått. Regn i luften, litet dugg

Eva och Åsa stöttade krina. Gunilla Ederoth kom ett par timmar för att ge goda råd om smide
och vällning. Jonny, Lennart och Gunilla E försökte välla ihop järn för att kunna göra
stävjärn. Det gick inte på fältässjan eller varför det inte gick förstod jag inte riktigt. Runar var
här och hämtade ett par lass ved. Alla städade.

Söndag 19 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva

B: 10

V: Vackert, varmt. Regn på kvällen.

Vi har hackat på håarna till 4:e spantet. Lennart var förbi och visade skiss på trailer.
Söndag kväll Möte med Bibi, Runar, Jonny, Eva, Åsa för utställningen. Har ”idéat” angående
väggmålningar och skärmutställning.

Måndag 20 oktober 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa

B: 10

V: Klart men kallt.

Idag fick vi dit håarna på 4:e spantet mor och jag. Det tog hela dagen, men härligt att det är
klart. Städade litet till i skymningen och satte upp skyltarna, som stått ute på gräsmattan, på
skjulet.
Fyra elever från Mediaprogrammet kom och frågade om dom fick filma litet. Dom ställde
riktigt vettiga frågor i intervjun.

Lördag 8 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, Arne (Lennart W)

B: 20

V: Växlande molnigt, varmt.

spant 9

spant 8

800 – 1730. Tände lampan vid 1615, mörkt vid 1645. Vi tog upp allt ur ån som var kvar. Eva
började på styrvårtan. Vi bestämde var och hur den skulle sitta, dvs. längs med landet,
förkanten aningen uppåtvinklad.
Arne kom och hyvlade färdigt det lilla som var kvar på styråran. Sedan fortsatte han med den
pinne som sitter på insidan av skrovet och som skall användas till att fästa styråran i.

kil
rep

pinne

Han hann hugga färdigt ett ämne av klumpen innan mörkret föll.
Jag har städat. Krattat bort flis och löv. Lagt upp klyvor med strö emellan och under så det
blir luftigt.
Lennart kom lagomt så vi kunde vara fyra och bära ner de klyvor som låg uppe vid
museeingången och lägga dem på högen.

Söndag 9 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa (Jonny, Lennart W)

B: 5

V: Grått, disigt, halvvarmt.

Eva fortsatte med styrårevårtan. Blev till kvällen färdig med tillpassningen, åtminstone nästan
färdig, litet småjusteringar kanske det blir.
Jag började på en träbit som skall ligga uppe vid relingen och skydda den mot skavningar från
styråran. Likaså hålla den i det läget.

klack

Väntade med fintillpassning
tills styrvårtan är på plats.

Jonny var förbi och tittade. Han lämnade litet pärmar.
På kvällen var mor och jag hembjudna till Lennart W. Det var skoj att se hans nya hus. Vi
blev bjudna på god middag och pratade Viksbåt.

Måndag 10 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva

B: 2

V: Grått, mulet. Halvvarmt, litet regn på eftermiddagen.

Vi borrade hålet som skall vara för tampen i fästanordningen genom styrvårtan.

Det var nervöst, men det gick bra. Bara litet snett.

(cm)
c:a 20
2

4

land

13

c:a 5
c:a 48

Borrade sedan hålet i bordläggningen. Fick lov att märka med vårtan där, men sedan borra
med vårtan borttagen. Blev nästan perfekt.
Eva tog sedan ner litet mer på vårtans topp, efter att vi hade mätt vinklar på styråran.
Eva åkte 1230.
Jag putsade det sista och lade vårtan i sillake. Började på pinnen på insidan. högg ner på
spantet och gjorde en tapp i spantet där pinnen skall hakas fast.

sp 9
sp 8

pinne

Slutade vid 1600.

Tisdag 11 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa

B: 10

V: Disigt, halvvarmt

Jag har hållit på och passat till pinnen hela dagen. Det är svårt att få till det, alltid glipar det
någonstans. Men klockan 1630 är det alldeles för mörkt ute, så jag får fortsätta i morgon.
Använde en timme på dagen för att ringa till H 21:an för beställning av virke till utställningen.

Onsdag 12 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa

B: 5

V: Disigt, halvvarmt

Passat klart pinnen men inte huggit till formen. Vill diskutera densamma med någon.
Städade sedan lokalen och toa.

Torsdag 13 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Gunilla

B: 5

V: Disigt, regnskurar, blött

Jag högg till formen på pinnen. Vi borrade hål i densamma där repet skall gå igenom. Eva
donade lite med vårtan, högg ut för spikskallarna. Sedan hämtade vi Gunilla. Vi behövde vara
tre: en som håller, en som siktar och en som borrar. Vi började med att borra nithålet och nita
den niten (undersidan av vårtan).

spikar
spik
dymling

nit

dymling
nit

Därefter borrade vi de två dymlingshålen. Eva passade till de två dymlingarna medan Gunilla
och jag gick in på möte med museet angående utställningen.
När mötet var färdigt var det dags att kila enedymlingarna i vårtan. Vi hann även med att
borra spikhålen på ovankanten av vårtan och drämma i de två spikarna, innan det blev mörkt.
Eva gör en fallrepsknop på en tamp som hon medtagit hemifrån (liket i det gamla
loggertseglet till Pandion, mina föräldrars båt). Tampen skall vara till styrårans fästanordning.

Fredag 14 november 1997 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Eva, Åsa, (Gunilla, Jonny)

B: 5

V: Disigt, halvklart, halvvarmt

Eva och jag borrar hål i styråran för tampen samt gör pinnen på insidan åttkantig. Täljer även
spår i pinnen där tampen skall gå. Eva åker vid 1050. Det var jätteskoj att se styråran på plats.
Jag fortsätter städa runt lite.
Tänkte fortsätta på den förstärkning för styråran som ligger på relingen, men beslutar sedan
att den är för liten. Skall försöka hitta ett bättre ämne först och sedan ta ställning till vad som
är bäst.
Möte med utställningsgruppen kl. 1230 – 1500 (Jonny, Gunilla och jag närvarande).
Oljar styråra, vårta och pinne innan jag sticker. Gunilla lovar att olja nästa vecka då jag är i
Strängnäs för diabildsmontering.

1998
Söndag 4 januari 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Christer M, Tommy R, Lennart W, Olof & Staffan, Runar L, Arne W, Åsa E
hela dagen.

V: regn o dis

Vi har åkt omkring och kollat hur båten skall ta sig från Vik till Norrtäljeviken. Lennart W
visade oss sina undersökningar. Kollat Gunilla F:s och Olas ek som skall vara till
utställningen.
Tagit ner krokar från en ek som är Arnes pappas och som skall fällas. Tog det som gick.
Var förbi Storholmen och tittade på en ev. plats för båthus.
Höll på från kl. 1000 – 1730, då det var mörkt.

Söndag 25 januari 1998 (Dagbokskrivare Arne?)
N: Arne, Lennart W, (Staffan, Lovisa)

V: snö och ljust

Vi spräckte gran till durk. Provspräckte kortare bitar först för att kolla hur vridet det var.
De bättre bitarna spräckte vi från två håll med eggen resp. två - tre kilar. Sedan följde vi uppspräckningen och högg av snedspräckta områden. Dessa bygger annars vidare. Kvistar är ofta
startområde för att draga loss bitar som gör långa fåror i ytan.
Bitarna gjordes mellan 1,1 och 1,4 m långa. Siktet inställt på 15 mm färdigt. Vi gick till 30 –
60 mm. Risk för inre sprickor finns.

Lördag 18 april 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Tommy, Lennart W, Runar, Arne, Gunilla F, Åsa, Eva
varmt

B: 8

V: gråväder men ändå

I dag har vi börjat arbeta med båten igen. Lennart har sammankallat alla. Arne fick börja på
förstärkningen på relingslinjen vid styråran. Han blev färdigtillpassad mot bordläggning och
essing.

Han fick också ta med sig lite ved hem, så det blir lite mera uppstädat. Gunilla har börjat
tillverka en mastfisk. Tommy har passat ner sina durkbrädor. Lennart har smidit stävjärn samt
slagit hål i dessa. Runar har pysslat med Arnes tillhuggna durkbitar, rätat sidor. Han har ont i
axlarna. Jag har börjat med en durk som ligger över 1:a och 2:a spantet. Eva har gjort en
stoppinne till repet som skall snöra fast styråran.

Söndag 19 april 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Runar, Arne, (Lennart W)

B: 2

V: gråväder

800 - 1700. Arne, jag och Eva började kl. 800. Arne fortsatte, och blev färdig, med
förstärkningen för styråran vid relingen. Mor och jag byggde durkar. Runar kom vid 1100 och
arbetade på bäst han kunde för sina axlar. Han högg durkbräda.

Fredag 1 maj 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Lennart W, Olof, Staffan, Åsa, Eva

B: 8

V: soligt, växlande molnighet, lite kall vind

Mamma och jag kom kl. 1200 från Strängnäs, då var Lennart med barn redan här. Han har
smidit stävjärn, allt så gott som färdigt. En bit i aktern och två i fören.

Mamma och jag började med våra durkar och efter mycket fifflande med plankor, har vi nog
fått ut flest möjliga. Jag smidde spik på kvällen. Dagen slut kl. 2100, Lennart behövde gå kl.
1400.

Lördag 2 maj 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Lennart W och Lovisa B: 8
V: mulet, några regnstänk på morgonen men
uppklarnande och växlande molnighet hela resten av dagen, solen sken och Åsa blev glad

Mamma och jag körde igång kl. 700. Hon fixade med sin durk. Jag smidde spik till Lennarts
stävjärn. Sedan hjälptes vi åt att smida några brickor. Smidandet tog hela förmiddagen.
Efter lunch kom Lennart och försökte bli klar med tillkrökningen av stävjärnen. Lovisa var
med och hjälpte till. Mamma och jag nitade håarna där det fattades. Sedan fortsatte vi med
durkarna fram till 1700 för att käka.
Efter det styrelsemöte och namnbestämmande. Nu heter båten ”Tälja” med reservation för
stavningen.

Runar och Bibbi hade varit hemma och huggit sig i bena och plankor som dom fusksågat
först.

Söndag 3 maj 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva

B: 7 (bl.a. Sivert)

V: grått, duggregn, kallt

800 – 1900. I dag har vi gjort durkarna nästan färdiga, dvs. mammas och min. Det är lite kvar
med pinning och sådant, men det kan vi göra hemma i veckan.
Vi satte fast Arnes förstärkning till styråran vid relingen. Mamma ordnade till lite där bak vid
styrårekonstruktionen, slog av kvarvarande dymlingar, satte fast ett stopp för tampen mm.
Har i dag packat björkvirke och al som vi fått från utställningen att köra hem till Strängnäs.

Torsdag 7 maj 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Runar, Göran, Åsa, Eva

V: ljummen kväll

Vi kom dit på kvällen vid 18-tiden. Jag blev jätteglad, för det var ljummet i luft och vind.
Hemma på Aspö hade det varit svinkallt på dagen.
Runar stod där och byggde durk. Han gick hem strax efteråt, då Bibbi kom. Mamma fick
fortsätta och passa till hans durkplankor, vilket var i stort sett alla. Underslaget var fixat.
Pappa började med att försöka slå stävjärnen så att dom passade bättre mot stävarna.
Jag försökte tänka ut något för min främre durk som det vad svårt att få fason på, den gled på
2:a spantet. Alltså övergick jag till att sickla Tommys durk som det låg ett för tjockt lager
tjära- och linoljeblandning på för att den skulle hinna torka till sjösättningen.
Vi gick in vid kl. 2200.

Fredag 8 maj 1998 (Dagbokskrivare Åsa)
N: Åsa, Eva, Göran, Petter, Runar, Arne, Lennart W, Tommy, Lennart E, Bibi
V: soligt men mycket blåsigt dock varm vind

B: 30 (20 barn)

Morgonen började kl. 700.
Jag gjorde fast min durk provisoriskt. Gjorde sedan toft till 6:e spantet av en granplanka som
Lennart hade tagit dit.
Mamma passade till durkbräderna klart. Runar kom och skar pinnar. Petter fick också tälja
pinnar och kilar till durken. Sedan satte mor ihop durken. Pappa och jag satte fast stävjärnet.
Fick smida några pliggar. Arne kom med rorkulten och satte fast den. Tommy och Lennart W
gjorde det sista på släpan dom tagit dit och gjort.
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Bibbi kom och började städa båten ihop med Tommy och Runar.
Runar, Tommy, Lennart W och Arne gick och kollade sjösättningsväg. Brorsan kom, han fick
hjälpa till och städa undan grejor framför båten.
På kvällen tog vi ut båten, ställde upp den på släpan och drog ner den på plats mot vägen för
att i morgon kunna dra enklast möjligt.
Dagen slut vid mörkning vid 22 – 23-tiden.

Lördag 9 maj 1998 Sjösättningsdag (Dagbokskrivare Åsa)
N: Alla. Lennart W, Tommy, Arne, Åsa, Eva, Göran, Lennart E, Bibbi, Runar, Petter, Jan Björkman
B: många!
V: strålande sol och varmt

Fam. Egerquist började jobba kl. 700. Jag skrapade bort droppränder från 5:e bordgångens
insida (tjära). Lennart E och Arne hjälpte mig sedan att städa båten, dom bar vattenhinkar och
jag skurade en gång till, efter det att Lennart E dammsugit båten en gång till.
Pappa och Tommy fixade en provisorisk hållpunkt för styråran, flagglina, genom Arnes
klump, där det sedan skall gå en rem. Mamma passade till det sista på durken och tjärade den
med utspädd tjära samt värmde med värmepistol. Alla grejor i.
Sedan var det fika vid 930. Kl. 1000 – 1030 kom alla dragare. Kl. 1030 drog vi ut båten från
gården upp till vägen med rullar under släpan.
Sedan blev det tyvärr tjuvstart, 1040 bar det iväg ner till hamnen och fast det stannades och
maskades pga. att det gick för fort, kom vi för tidigt. Två timmar skulle det ta – 40 minuter
tog det. Så 1130 stod vi nere i Societetsparken.
Där var det vila till kl. 1300, då ceremonin började. Politiker tackade. Storholmen,
Sjuhundraleden m fl. pratade om sig själva, Brita sjöng, mm.
Vid 1330 drogs båten tillbaka över bron ned till Ågrillen. Kl. 1410 namnades båten till Tälja av
Margaretha Lindskog – barnbarnsbarn till bonden Ersson – och i ån gick det.
Jättefint, hon läckte nästan ingenting.
Efter rodd och begapande fick vi sedan ta upp den på eftermiddagen vid 16-tiden. Då det
mulnade på och började regna ett stilla regn.

