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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Lördagen den 19 mars klockan 15 - 17 har föreningen sitt 

årsmöte med sedvanliga årsmötesfrågor. Denna gång träffas vi 

ombord på isbrytaren Sankt Erik - å bara det är ju värt att 

komma. 

Sankt Erik ligger vid Galärvarvet på Djurgården och du kan åka 

dit med 7:ans spårvagn eller med Djurgårdsfärjan. 

 

 

 

 

I förra numret av Täljabladet, som kom ut juni 2014, fanns det en 

artikel om att vi blivit inbjudna till Dubai. Detta ”jippo” verkade 

sedan vara just ett jippo och vi beslöt oss för att hoppa av - och 

vad vi har hört har det ännu inte blivit någon vikingamarknad i 

Dubai. 

I detta nummer berättar vi om en annan inbjudan till ett ”jippo” 

men denna gång i mer vikingatida farvatten, nämligen till vårt 

grannland i öster – Estland. Detta verkar betydligt mer seriöst 

även om det kanske inte har riktigt samma budgetplan, och jag 

tror det kan bli riktigt intressant. Och betydligt enklare att 

genomföra – vi har ju vår trailer. 

Salme vikingamarknad 19 - 21 augusti  

Den 19 – 21 augusti arrangeras en vikingamarknad i Salme på ön 

Ösel i Estland. Ösel är den södra och största av de 2 stora öar 

som ligger utanför Estlands fastland och här bor ca 39000 

invånare. Ön är något mindre än Gotland, men gutarna är fler.  

På Dagö, den norra ön bor ca 12000 och den är ungefär lika stor 

som Sveriges tredje ö…………? 

Vi har fått en förfrågan från arrangörerna om vi vill komma – 

och det vill vi. Men det blir med trailer och färja! Stefnir som 

faktiskt seglade dit i somras planerar också åka dit med trailer. 

Har vi tur kan arrangörerna hjälpa oss med ersättning för våra 

transportkostnader – cirka 15.000:- för Tälja och besättning (8 

stycken) 

Styrelsen 

Ordf. Lennart Johansson 

Sekr. Gunilla Fornstål 

Kassör Göran Jacobson 

Övriga ledamöter: 

Pernilla Danielsson 

Björn Flodin 

Kattis Jacobson 

Malin Holmvall 

Suppleanter: 

Åsa Egerquist 

Viktor Forsberg 

E-post till styrelsen 

Styrelsens e-postadress är: 

info@talja.se 

E-post till 

medlemmar: 

Vill du skicka e-post till alla 

medlemmar:  

medlemmar@talja.se 

Efter Årsmötet… 

kan man ju tänka sej att gå till 

Aifur för att äta eller bara 

hänga. 

Medlemsavgift 

Glöm inte att betala 

medlemsavgiften - 150:- till 

plusgiro: 685 937 - 5 

eller till vårt bankkonto hos 

Nordea: 3266 21 83810 

Hemsida 

www.talja.se 

och lösenordet till 

medlemssidorna är: 

talja2012 

 

Täljabladet 

mailto:info@talja.se
mailto:medlemmar@talja.se
http://www.talja.se/


Nyhetsbrev från Föreningen Viksbåten  Nummer 1 februari 2016 

  

 

Varför Salme?  

Varför inte? Å inte heller bara för att vi blivit inbjudna till denna deras första vikingamarknad, utan och så 

för att det är en riktigt intressant plats. Dels har vi ju haft många relationer med estländarna genom 

historien men det som gör Salme riktigt intressant är att det var här som man upptäckte de så kallade 

Salmeskeppen 2008. 

Hur kommer man till Salme 

För att ta sig till Salme åker man lämpligen med färja till Tallinn och sedan fortsätter man med bil ca 25 

mil. Man behöver åka med ytterligare en färja som tar ca 25 minuter och går typ en gång i timmen. 

Färjan till Tallinn avgår dagligen från Stockholm 17:30 och sedan är man framme nästa dag 10:45 

 

Tänkbart scenario: 

onsdag 17/8 avfärd från Stockholm 

17:30 

torsdag 18/8 i Tallinn 10:00 och vi 

fortsätter till Salme 

fredag 19/8 vikingamarknad 

lördag 20/8 vikingamarknad 

söndag 21/8 vikingamarknad 

måndag 22/8 tillbaka till Tallinn, båten 

avgår 18:00 

tisdag 23/8 tillbaka i Stockholm 10:15 

 

Salmeskeppen 

Salmeskeppen är två stycken klinkbyggda båtar med skandinaviskt ursprung som hittades 2008 nära Salme, 

på södra Ösel. Bägge båtarna användes som skeppsgravar någon gång år 700-750. Över 40 män är 

begravda tillsammans med vapen och annat i båtarna. Möjligtvis finns ytterligare ett skepp på platsen. 

Man uppskattar att bägge båtarna är byggda i Skandinavien 650-700. Det finns tecken som tyder på att 

båtarna blivit lappade och lagade under decennier innan deras sista färd.  

Den ena båten är 11,5 meter lång och 2 meter bred, medan det andra är 17 meter långt och 3 meter bred. 

Ingen av båtarna hade mast eller segel utan bara åror. 

Totalt fanns resterna av 42 män, de flesta i 30-40 årsåldern, med spår av att det dött i strid. I den mindre 

båten hittades resterna efter 7 personer medan man i den större hittade minst 36 personer lagda i 4 varv.  

Man hittade rester från mer än 40 svärd, av olika typ, sköldar, spjutspetsar och pilspetsar. De flesta fynden 

var avsiktligt deformerade, kanske för att minska lusten för gravplundring. 

Man hittade även en liten yxa, knivar, brynen, en kam av ben med ornamentering, ett halsband med 

björnklor, hundratals spelbrickor av valben och ett hjorthorn med sex tärningar. Man hittade också resterna 

av två rituellt avrättade hundar och hökar som använts för jakt. 

En teori om vad som hänt är att de två båtarna var ute på en räd mot Öselborna men blev attackerade av 

båtar från Ösel. Sidorna på båtfynden var fulla av pilspetsar, en del av dessa av typ tre-spetsiga som kan 

användas som eldpilar. 

Det förefaller som om de överlevande sedan begravde de döda rituellt. Båtarna täcktes sedan inte utan 

glömdes bort och täcktes av sand och vegetation.  
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Intresseanmälan till Salme 

Nu vill vi gärna veta hur stort intresset är för att vara med i detta ”jippo”.  

Så hör av er till styrelsen, info@talja.se och meddela vad du tror om att följa med till Salme: 

 

Typ: ja, jag ska med – troligen - troligen inte - nej! 

  

Senast på årsmötet vill vi ha besked 

 

 

Kalendarium 
Till årsmötet vill vi också gärna ha idéer på vad du vill göra i sommar med Tälja. 

Här nedan är styrelsens förslag: 

 
Arbetsdagar 

Lördagarna 2/4, 9/4, 16/4, 23/4 och 7/5 träffas vi i Ulriksdal för lite vårrustning och mycket fika. 

Föreningen bjuder på korv. Som vanligt håller vi efterföljande söndag som reservdag. 

Sommarplaner 

14/5 - Vi siktar på att närvara när Skeppsholmens folkhögskola har avslutning och sjösättning. Då 

ska Sebbe sjösätta sin kopia av en Gokstad färing. 

Maj-juni - vi firar något, oklart vad, men troligen i närheten av Ulriksdal. 

1-3 Juli Marknad på Stallarholmen  

9-16 juli - båtvecka på Birka 

4-31 juli – sommaröppet på Storholmen 

Augusti - Salme – Jo vi har anmält att vi tänker komma även om vi inte hur många vi blir. Själva 

marknaden är 19-21/8 

Till flera av dessa evenemang kan vi ju segla! Fundera på vad du vill vara med på och hör 

av dej till styrelsen! 

 

Segling i Ottars och farmann Björns kölvatten 
Avslutningsvis en liten artikel om ytterligare ett ”jippo”. Detta ligger några år fram i tiden men 

definitivt i historiska vatten. Det är nybyggda Saga Farmann, en kopia av norska Klåstadskeppet , 

som planerar att segla runt Skandinavien i Ottars och farmann Björns kölvatten. Klåstadskeppet 

räknas som Norges 4:e större vikingatida skeppsfynd. De andra är Osebergaskeppet, 

Gokstadskeppet och Tunaskeppet. Klåstadskeppet är daterat till 980 och mäter 21 meter och hade 

en lastkapacitet på 13 ton. (Tälja har vi lastas med dryga 2 ton.) 

Man tänker sig att segla under tre säsonger i 14-dagars etapper. Första året planerar man segla: 

Tönsberg-Kristiansand-Bergen-Trondheim-Luröya-Borg. Andra året: Borg-Kirkenäs-Arkangelsk. 

Tredje året: Arkangelsk och via ryska floder till St Petersburg och vidare till Riga-Gdansk-

Hedeby-Roskilde-Göterborg-Tönsberg. 

Ottar från Hålogaland var en norsk handelsman och sjöfarare. Någon gång under slutet av 800-

talet seglade han från nordnorge norrut längs kusten och upptäckte då Nordkap och Barentshav, 

seglade runt Kolahalvön och fram till Bjarmaland, där man idag hittar den ryska staden 

Arkangelsk. Något år senare seglade Ottar från nordnorge till England via Skiringsal i södra Norge 

och Hedeby i Danmark. Farman Björn bodde i Tönsberg under början av 900-talet och bedrev 

handel med egna skepp bland annat till Danmark och Tyskland. 

mailto:info@talja.se
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Bilden är misstänkt lik vyn från kvarteren på Birka med bryggan och Aifur. 


