
 
 

Sælernes forårstur 30. marts 2022.  
 
 
 
Vi begyndte med morgenbrød og kaffe klokken 08.45. Vi var mange sæler, et par 
ægtefæller og 3 hylere. En enkelt af hylerne lignede til forveksling en viking. Efter en 
rolig start kørte vi til Moesgaard Museum, hvor vi alle glædede os til at se 
udstillingen RUS – en særudstilling om rusvikingerne i øst. 
Udstillingen er overvældende og kan bestemt anbefales. 
 

 
 
Citat fra Moesgårds hjemmeside:  
”De knap 300 år af Danmarks historie, som kaldes vikingetiden fra omkring 750-1050 
e.Kr., rummer fortællinger om mænd som Halvdan, og også en del kvinder, fra 
Sverige, Norge og Danmark, der rejser ud i verden for handel, gods og ære. De 
færdes hjemmevant fra Nordatlanten til Det Kaspiske Hav, fra Ishavet til 
Middelhavet, er formidable skibsbyggere og søfarere, og er drevet af nysgerrighed 
og eventyrlyst. 
På vikingernes tid var verdens rigeste supermagter, Byzans (Det Østromerske Rige) 
og Kalifatet. Vejen til østens rigdomme gik gennem Østeuropa ad de russiske floder.  
Takket være omfattende udgravninger og internationale forskningssamarbejder er 
der gennem de seneste 20 år kastet nyt lys over vikingernes rejser og bosættelser 
mod øst. Udstillingen følger vikingernes rejser, som bragte dem i kontakt med 
verdener og kulturer, som var meget fremmede fra deres egne: Fra de forskellige 
folkeslag i det nuværende Baltikum, Ukraine og Rusland og helt til Konstantinopel og 
Kalifatet. 



Faktisk er der fundet flere skandinaviske genstande fra vikingetiden i Østeuropa end i 
Vesteuropa. Til udstillingen på Moesgaard indlånes fyrstelige grave fra Kyiv-riget, 
prægtige skatte af sølv fra Kalifatet, våben, smykker og mere dagligdags genstande. 
Museer i Ukraine, Polen, Letland, Litauen, Tyskland, Sverige, Finland, Norge og 
Danmark bidrager til udstillingen med generøse indlån”. 
 
Alfred og Jens V. blev hurtigt enige om, at det vist er på tide at vi genlæser Frans G. 
Bengtssons udødelige roman om Røde Orm – bind 2 – ”Hjemme og i Østerled” 
 
 
Citat fra Moesgårds hjemmeside: ”Kejser Konstantin VII 
betegner i sit dokument ”De Administrado Imperio” fra 
900-tallet rusvikingernes både med det græske ord 
”skafidion” (lille udhulet stammebåd). Det er en udspændt 
stammebåd og bådtypen er almindelig kendt til 
flodsejlads i Nord- og Østeuropa allerede før vikingetiden. 
Mange kilder fortæller, at disse både bliver benyttet til 
langdistance sejladser”. 
 
 
 
 
 
 
Mættet af indtryk kørte vi igen hjem til Kahytten, hvor vi konsumerede 2 stykker 
smørrebrød samt lidt vådt. 
Som afslutning sang vi ”Den gamle skærslibers forårssang”.  
 

 
Atter en god dag hos 
De grå Sæler.  
Ældre sejlere i Kaløvig 
Bådelaug er velkomne 
til at deltage i 
fællesskabet. 
 
 


