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Täljabladet 

Mars 

22 
Lördag 

Påminnelse om årsmöte !!! 

 Aifur Krog & Bar 
 Västerlånggatan 68 B i Gamla stan 

Lördagen den 22/3 klockan 14:00 

 Medlemsavgiften!   150:- per år på pluskonto 685 937-5 
(Föreningen skickar inte längre ut särskilda inbetalningskort.) 

Seglet längtar efter vind 

Den här flickan från Lettland ta-
lade bara engelska och jag hade 
ingen aning om vad radialspräckt 
ek heter på det språket. Senare 
berättade någon att det står på 
banderollen som hänger på seglet. 

Båtmässan innehöll flytetyg av alla 
modeller och storlekar. 
   U-båten med åror fanns dock på 
Liljevalchs vårsalong. 

                                  /Calle  



   I höstas fick vi en förfrågan om att delta med Tälja på 
båtmässan "Allt för sjön". Det var en representant för Båt-
historiska riksföreningen, Stefan lwanowski som hörde av 
sej. Jag var då lite skeptisk, speciellt med tanke på hur vin-
tern såg ut i början på mars 2013, med massor av snö. 
    Men Stefan var inte ett dugg bekymrad och berättade att 
han varit med och flyttat in ett antal båtar och ett klubbhus 
till båtmässan när det var riktigt mycket snö. 
 - Vi hjälps åt, så brukar det gå bra. 
 
   Stefan verkade mycket seriös och heltokig på samma 
gång så detta kanske kunde bli nåt i alla fall. 
   Inbjudan gällde till specialutställningen Classic Boat 
Show och klassiska måste man väl ändå säga att vi ÄR. 
När dessutom årets tema är "Älskade snipa - från forntiden 
till frantiden", så var saken klar. 
 
   I skrivande stund har mässan pågått ett antal dagar och 
de som varit där från Föreningen Viksbåten har alla berät-
tat om hur trevligt det har varit. Totalt kommer 14 personer 
från vår förening att delta under mässdagarna och det är ju 
extra roligt med så många som engagerar sig. 
 
   Om Båthistoriska riksföreningen kan man läsa på deras 
hemsida www.bhrf.se 
 
Vikingamarknaden i Borre 1:a veckan i iuli 
 
Det har precis blivit klart att vi är välkomna att delta i årets 
vikingamarknad i Borre. Vi har länge pratat om att åka dit, 
den gäller för att vara en av de bästa, och i år firar de dess-
utom 20 årsjubileum så det ska bli riktigt spånnade. Borre 
ligger i Horten ca 10 mil söder om Oslo och det är i dessa 
trakter som de berömda båtfynden Osebergaskeppet och 
Gokstadsskeppet gjordes. Så då känns det ju som ett måste 
att åven passa på och besöka Vikingskipshuset på Bygdoy i 
Oslo där båda dessa skepp finns utställda. 
 
Båtgravarna i Salme. Estland 
 
Där lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag om 2 st 
båtfynd man gjort i Salme på södra Ösel. Ösel är den södra 
av de två stora öar som ligger utanför det estländska fast-
landet och Dagö den norra. 
   Arkeologerna har hittat två båtgravar som uppges vara 
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från 700-talet och de kan vara de äldsta fynden av segelfar-
tyg i Östersjön, långt före vikingatiden. I den större båten 
låg vad som tros vara fyrtio krigare från Mälardalen be-
gravda, tillsammans med mängder av smycken, spelpjäser 
och vapen. 
   En av de mera sensationella teorierna är att det större far-
tyget, omkring 17 meter långt, också var utrustat med ett 
segel, förstärkningar runt kölen och flera större järnkon-
struktioner som kan ha varit nån slags mastfot. Allt pekar 
på det, och om det stämmer skulle skeppen i Salme tidiga-
relägga segelfartygens inträde i Östersjön med 100 år be-
rättar arkeologen Marge Konsa. 
 
   Jag hittade en artikel på nätet som handlar om detta fynd: 
https://www.academia.edu/244134/Rescue excavations of 
a Vendel era boat-grave in Salme Saaremaa 
 
Saula Viking Winterfest 
 
Jag, Kattis, "kärringen Bolin" och Malin H besökte en vi-
kingaby i Saula utanför Tallin för en tid sedan. Vikingabyn 
som vi besökte var en jättestor turistanläggning i vikinga-
stil, mycket fräckt gjort och vi hade väldigt trevligt. Vi var 
inkvarterade i ett vikingaaktigt hus med riktiga sängar, wc, 
rinnande varmt och kallt vatten och dusch..! 
   Uppemot 100 vikingar från Sverige, Finland Polen och 
Estland var där under en helg och det var en blandning av 
lekar, stridsuppvisningar, föredrag och mycket sång. 
(Totalt var vi 14 från Sverige) 
   Blod, tårar och en bastu som började brinna - det tyckte 
våra finska vikingvänner var ett riktigt gott betyg. 
 
   Det har ju blivit lite av en tradition att överlämna en 
symbolisk förk (båtshake) när vi gästar "vänföreningar", så 
även denna gång. Tyvärr hade jag bara med mej en förk 
som vi först gav bort till Laura Smideberga. Det var hon 
som bjudit in oss och guidade oss runt i Tallin. Men sedan 
fick jag låna tillbaka förken och kunde på så sätt ge bort 
den en gång till - multipurpose! 
 
   Vikingabyns hemsida: www.viikingitekyla.ee 
 
 

                       /Göran 

Tälja på båtmässan 


