
Välkommen  på  busstur  längs  vikingatida  vattenväg !   
 

Vikingars liv och leverne upphör aldrig att väcka människors fantasi och nyfikenhet. 
Djurgården i Stockholm har ett nytt ”upplevelsecentrum” – Vikingaliv – och SVT 
visade häromdagen dokumentären  Vikingarnas riken.   
 

Men vikingaliv handlar inte enbart om äventyrliga färder i österled, härjningar på 
brittiska öarna och ”upptäcktsresor” till det som senare blev Amerika. Vikingar präg-
lade för drygt tusen år sedan bland annat Mälardalen.  
 

Om detta vill Föreningen Kunskapsturism Kafjärden (FKK) berätta. Vi inbjuder till 
en populärhistorisk bussresa 10 september för att gestalta en vikingaled genom våra 
bygder vid en tid då Mälarens vattenyta var c:a fem meter högre än i dag. Fogdöns 
hembygdsförening, som är medlem i FKK, är medarrangör.  
 

För c:a tusen år sedan existerade Birka i östra Mälaren som Sveriges första stad. Det 
var ingen isolerad företeelse, den hade en omgivning och ett ”uppland” i Mälardalen 
och Bergslagen. Sjöar och floder var då inga hinder utan förenade i stället bygder och 
människor genom att brukas för båttrafik. Mycket talar för att från Bergslagen frakta-
des järn, pälsar, tjära etc till Birka längs södra Mälarens strand. En knutpunkt för 
både land- och sjöförbindelser var Tumbo.  
 

Farleden började för vår del i väster vid Sigurdristningen (Sundbyholm, Eskilstuna 
kommun), fortsatte över Kafjärden och förbi Fogdön samt slutade i öster vid Eldsund 
(Strängnäs kommun, vid f.d. Regementet). Av denna led återstår i dag som öppna 
vatten Barvalappen och Sörfjärden i gränstrakterna mellan Eskilstuna och Strängnäs. 
Spår finns dock än i dag i terrängen, det gäller bara att upptäcka och förstå dem.  
 

Vi arrangerar vår ”vikingafärd” på Europeiska kulturarvsdagen som i år högtidlighålls 
söndag 10 september. Riksantikvarieämbetet förklarar bl.a. att ”Natur och kulturarv 
är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. 
Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt.”  
 

Studieresan sker per buss för max. 45 personer. Målgrupper är hembygdsentusiaster, 
lokalhistoriker, lärare etc som i efterhand kan bidra med synpunkter om upplägg och 
innehåll. En idé är att kommande år ordna turer för skolelever som ska få lektioner i 
historia och naturkunskap i genuina miljöer, uppleva friluftsliv och resa ”i vikingars 
spår” för att förstå våra kulturarv.  
 

Resan beräknas ta c:a fem-sex timmar med start kl 9.30 vid ”Rekarne Domkyrka”, 
dvs Jäders kyrka. Från 8.30 är det öppet hus i närbelägna Jäders församlingshem 
(”Kafé Fridhem”), där FKK har sitt idécentrum. Besök sker vid bl.a. Sigurdristningen, 
Kungshållet i Kjula och Göksten i Härad. I programmet ingår en pick-nick-lunch vid 
fältstationen ”Rördrommen” vid Sörfjärden, där ornitologen Leif Carlsson berättar 
om jordbruk och djurhållning på Kafjärden under vikingatid. Ett längre uppehåll görs 
också vid Säby i Barva, där arkeolog Ann Vinberg berättar om de spännande fynd 
som gjordes vid utgrävningar för 20 år sedan, under bygget av nya E20. Lokalhisto--
risk berättare under bussturen är Bernt Jonsson, Fogdön.  
 

Deltagaravgiften på 200 kr är subventionerad tack vare Sparbanksstiftelsen Rekarne. 
Den inkluderar lunchen och karta över den vikingatida vattenvägen. Anmälan sker 
genom inbetalning till FKK:s bankgiro 591-4254 senast måndag 4 sept. Uppge namn, 
telefon + e-post, tack. Besök gärna www.kunskapsturism.se - klicka ”Arrangemang”.  
 

Hjälp oss att sprida denna inbjudan vidare !  

http://www.kunskapsturism.se/

