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Butik

Den stora Sommar-REAN 
börjar den 14/6

V 24 Första veckan 25%
V 25 Andra veckan 40%
V 26 Tredje veckan 50%

Under reaveckorna har jag öppet: Tisd, onsd. och torsd kl. 14-18
Semesterstängt hela juli öppnar åter 2 augusti

Eva-Lott hälsar er Välkomna

Begravningar i Östgötabygd

Behöver Ni hjälp 
med begravningen?
Kontakta Christina Andersson

0142-203 00
Veta Utjord · 590 17 Mantorp
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Studenter
Ridån har gått upp för en

ny möbelaffär i Tranås!

Hur litet eller stort du än bor

så har vi lösningen för dig!

Bord, stolar, sängar, madrasser,

soffor, byråer och belysning

Välkommen

Befann du dig händelsevis i
närheten av Knutsbro kraft-
station för ett par helger
sedan? Då kanske du fick 
dig en skymt av Tälja, ett 
helt unikt fartyg byggt med
vikingatida båtbyggarteknik.
3:an var givetvis på plats.

Historien om föreningen Viks-
båtens stolta vikingaskepp bör-
jar egentligen någon gång runt
år 1140, då ett något omodernt
skepp med styråra såg dagens
ljus under den yngre medel-
tiden. 

Dikesfynd
Mer än 700 år senare, år 1898,
stod en roslagsbonde och gräv-
de dike intill sin åker. Ideligen
stötte han på gamla träpinnar
och brädor vilket gjorde honom
förbaskad. Men en historie-
intresserad vän lade märke till
hur gamla brädorna var och
grävde fram dem i hopp om att
upptäcka något spännande. Brä-
dorna hamnade så småningom
på Erikskulles hembygdsgård
utanför Norrtälje, där man för-
sökte bygga ihop fartyget i tron
att det var en typisk allmogebåt. 

Man gav upp och virket ham-
nade på hembygdsgårdens vind.
Ett antal år senare dök en ma-
rinarkeolog av en händelse upp
på hembygdsgården. Hon ”tja-
tade sig upp” på vinden, hittade
båtvirket och blev överlycklig då
hon insåg att hon hittat ett av
Sveriges mest välbevarade fynd
från sin tid. Båten hamnade på
Sjöhistoriska Museet i Stock-
holm där den byggdes ihop och
fick namnet Viksbåten.

Kopior av gamla verktyg
Syftet med föreningen Viksbå-
ten var från början att bygga en
ny båt på exakt samma sätt, efter
samma konstruktion och med
samma verktyg som originalet.
Genast stötte man på problem.
Var hittar man brukbara verktyg
från 1100-talet? Problemet lös-
tes genom lite efterforskning
och en duktig smed, som tillver-
kade kopior av de gamla verk-
tygen.

Göran Jacobsson, ordförande i
Föreningen Viksbåten, förklarar
att vinsterna med detta upplägg
var många. 

– Framförallt fick man fram en
båt som både är lätt och stark,
och som därmed också klarar av
hård sjö bättre. Att sågen inte
var uppfunnen på 1100-talet var
en stor fördel, sättet att arbeta
träet blev mer fördelaktigt för
båtens dynamik.

Flera testfärder
Numera gör Tälja en god gär-
ning för både historieforskare
och båtbyggare. Föreningen
Viksbåten ägnar sig helhjärtat åt
dokumentation i samarbete
med bland annat Roskilde 
Universitet i Danmark, där man
kan utbilda sig inom båtbyggeri
och segling. I detta syfte har

flera testfärder utförts, till exem-
pel har man styrt kosan mot
Ryssland en gång.

Men för dagen befinner sig alltså
Tälja i Knutsbro, och abonneras
dessutom av en samling lätt
oborstade vikingar från sällskapet
Sjuhundraorden. I denna för-
ening har Göran Jacobsson fått
rollen som skeppare. Inga mobil-
telefoner eller klockor tillåts på
Sjuhundraordens seglatser.
Däremot noterade 3:ans nyfikna
reporter att trycksprutor och
grillbriketter verkar vara tillåtet.

Sällskapet Sjuhundraorden har
”lekt vikingar”, som de själva
säger, i ett antal år nu men några
damer har de inte med på sitt
stolta skepp.

– Jag vet flera tjejer från för-
eningen Viksbåten som nog
skulle platsa i det här gänget,

säger Göran Jacobsson. Men vi
känner också att det är viktigt att
kunna lita på varandra när knivar
och yxor kommer in i bilden.

Knacka text
Före min avfärd från det regniga
Knutsbro visar storhövdingen
Bödvar – som i sitt civila liv
heter Lennart Johansson – stolt
upp en sten som rests i Knutsbro
till minne av vikingarnas besök.
Tanken slår mig: Om jag levt på
vikingatiden så hade jag förmod-
ligen fått knacka in den här tex-
ten i en sten och sedan rödfärga
den…

Text & Foto: Cecilia Friberg

För mer information om Tälja
och dess uppkomst, inplanerade
seglatser med mera, besök
http://turn.to/talja

Historien om Tälja

Den unika Vikbåten, en kopia av originalet anno 1140,  gick i land med en hoper
oborstade vikingar vid Kungsbro kraftstation häromsistens.,

Bödvar reste denna sten... Eller var det Sjuhundraorden i maj 2005?

www.mjolbykopcentrum.se
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Ett samarbete mellan


