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STUDIER i samarbete med Studiefränjandet

Ordföranden har ordet
Jag är stolt att på föreningens
vägnar presentera årets aktiviteter.
Vi välkomnar alla till visningar
av båtarna, seglingar, mm.
Torsdagar jämna veckor har vi
medlemsseglingar - så bli medlem och kom med. Det kostar
250 kr/ år för enskilda medlem mar och 350 kr/år för familjer.
Roy Magnusson

Aktiviteter i sommar och Seglingar
Mars 11

- Årsmöte på Astrids kl 15.00

Mars 29

- Sjösättning, riggning och ilastning av barlast

April

- Arbetsdagar Lottastugan/Astrids

Maj

- Segling med Galten

Juni

- Seglingar och arbetsdagar

Juli 1-2

- MEDELTIDSDAGAR I HAMN
SE PROGRAM

Juli 5-7

-NORDISK SEGLATS KOMMER SE PROGRAM

Juli 8

-HAMNENS DAG SE PROGRAM

Juli 24 -30 - MEDLEMSSEGLING TILL MASGARD AARHUS
- Seglingar med Astrid, Sandra och Galten
- Sponsorseglingar
Augusti

- Båtmuseets dag i Galtabäck
- Segling till Varberg

Sep

- Sponsorseglingar

Okt

- Översyn och underhåll av båtarna

Nov

- Upptagning och vinteruppställning av båtarna

Visningar i Varbergs Hamn dagligen se skylt vid båten

Galtabäcksskeppets

GALTABÄCKSSKEPPET

Historia

”Galten” ANNO 2007

Viken mellan Galtabäcks hamn och gamla Köpstad,
den s k Lerjan, var en av få skyddade hamnlägen i det
medeltida Halland. Här har man funnit två skepp från
vikingatiden. Det första fyndet gjordes 1928 av det
skepp som vi idag kallar Galtabäck 1.
I projektet var låg Gamla Köpstad? har man påbörjat
arkeologiska utgrävningar som visar att bebyggelsen
här har rötter i äldre järnålder och vikingatid och att
platsen varit bebodd i alla fall till mitten av 1300-talet.
Vilken omfattning handelsplatsen kan ha haft och hur
den förmodade hamnanläggningen såg ut återstår att
ta reda på. Hittills gjorda fynd antyder att platsen haft
stor betydelse såväl för sjöfarten som för ett större omland.
Fraktskeppet, knarren, var ett av många skepp som
seglade längs hallandskusten i en tid då hav, åar och
sjöar var de främsta transport- och handelsvägarna.
Nära fyndplatsen av Galtabäck 1 finns lämningar efter
ännu ett skepp, Galtabäck 2. Detta har också undersökts och dokumenterats av marinarkeologer men har
fått ligga kvar i sanden.
I Tvååker och Sibbarp, endast några kilometer från
Galtabäcks hamn, finns lämningar efter ett omfattande
medeltida järnbruk. Sannolikt utskeppades järnet på
fraktfartyg av typen Galtabäck 1 och 2.
Järnframställning i större skala kan ha funnits kvar
fram till slutet av 1200-talet. Härefter tycks järnhanteringen minska för att så småningom helt upphöra

Galten är en rekonstruktion utifrån tolkningar
av det skeppsfynd som gjordes i Galtabäck
1928. Den sjösattes 30 juni 2007 efter 3 års
arbete av Galtabäcksskeppets bygglag.
Skeppet är en viktig pusselbit i svensk marinarkeologisk historia. Det har dokumentrats
och undersökts genom nya utgrävningar på
plats i Galtabäck och skeppet har daterats genom dendrokronologi.
Galtabäcksskeppet visas i original i det tillbyggda båtmuseet i Galtabäcks hamn fr. o. m.
4 maj 2008. Här finns också en utställning om
skeppet med bilder från urgrävningen 1928.
Skeppet har daterats genom dendrokronologi
till ca 1195 e Kr, alltså den tid vi kallar medeltid

Längd
Bredd
Djup
Material
Antal spant

LÖA 14 meter
3.95 meter
ca 1,20 meter
(beräknat)
övervägande ek
21 st

Vikt med ballast
Utan ballast
Masthöjd
Segelyta

ca 12 ton
ca 6 ton
12,5 meter
70 m2

