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För 15 år sedan gav jag ut en bok med
titeln ”Färder i österled – experiment,
källor, myter och analogier”. Det var
en samling artiklar främst, men inte
enbart, baserade på erfarenheterna
från de olika färdprojekten med båten
Aifur mellan 1994 och 2001.
Jag har fortsatt att intressera mig för

ämnet och har med olika smärre un-
dersökningar försökt belysa det från
olika håll. Färderna med båten Forn-
kåre mellan 2012 och 2016 har gett
mycket betydelsefulla tillskott till den

experimentella empirin och jag har
sett det som en uppgift att också dis-
kutera dessa.
Detta häfte kan ses som en forsätt-

ning av arbetet från 2002. Artiklarna
återges efter de ursprungliga manu-
skripten med endast smärre rediger-
ingar. Referenserna har samlats sist i
boken.

Uppsala i april 2017

Författaren
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Nyligen gav Gotlands Museum ut
boken Gotlands bildstenar.

Järnålderns gåtfulla budbärare. Ar-
betet, som kommit i både en svensk
och en engelsk utgåva, återgår på före-
drag som hölls vid en konferens i Vis-
by 2011. Det innehåller inte mindre än
17 bidrag och är en förnämligt redige-
rad och omsorgsfullt utformad volym.
Det är ett nöje att med dess hjälp låta
sig orienteras om läget på olika fronter
i bildstensforskningen.
I den nya boken klargörs att källma-

terialet, sedan Sune Lindqvists klas-
siska publikation (Lindqvist 1941–42)
tack vare inventeringar, städningar i
museimagasin och nyfynd, har för-
dubblats. PerWiderström omtalar i sitt
bidrag att antalet kända bildstenar (el-
ler fragment) som ingår i den databas
som han och Johan Norderäng upprät-
tat omfattar inte mindre än 570 num-
mer. Tillkommit har också nya teknis-
ka metoder att undersöka ristnings-
ytorna, bättre än enbart den snedbelys-
ning som tidigare tillämpats. Detaljer
som inte tidigare observerats kan nu

dokumenteras. Och de imålningar som
Sune Lindqvist gjorde för sin publika-
tion är i viss mån subjektiva tolkning-
ar och kan ibland ifrågasättas. (Wider-
ström 2012.)

Bildstenarnas kronologi
Dateringarna har alltid varit en stor
knäckfråga inom bildstensforskning-
en. Sune Lindqvist skapade, i huvud-
sak baserad på motiv och stil, en typo-
logi från folkvandringstid till vikinga-
tid, ca 400–1100. Han införde stilbe-
teckningar från A till E.
Kronologin har stått sig i stora drag

men har vidareutvecklats av senare
forskare. Speciellt har bildstensresan-
det under perioden 800–1000 diskute-
rats. Där var det en svårförklarad och
obekväm lucka hos Lindqvist. När
Erik Nylén på 1970-talet som den för-
ste efter Lindqvist tog ett helhetsgrepp
på bildstensforskningen, vilket resul-
terade i bokenBildstenar (tillsammans
med Jan Peder Lamm; 1978, nya upp-
lagor 1987 och 2003) föreslog han att
Lindqvists stilgrupper borde ges läng-
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Några reflektioner apropå
ny forskning om Gotlands bildstenar1
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re livslängd och överlappa varandra.
Han sammanförde grupperna C–D–E
till en enda, ”sen” grupp, 700–1100
(Nylén 1987a:172).

Daterade skeppsbilder
Björn Varenius disputerade för 20 år
sedan på en avhandling med bildstenar
som ett centralt källmaterial. Han lade
då fram en reviderad kronologi som
inte var grundad på stil utan fastmer på
fyndkontexter och runinskrifter. Han
avgränsade fyra bildstensgrupper med
skeppsbilder som han benämnde I–IV.
Grupp I var rigglösa skepp daterade
till 400–500-tal, grupp II var skepp
med enkel rigg daterade till 600–800-
tal, grupp III segelskepp med skot i
hanfot daterade till 800–900-tal och
grupp IV segelskepp med skotnät
(dvs. hanfot i hanfot) daterade till 900-
tal. (Varenius 1992:57f.) Flera andra
forskare har senare gjort insatser för
att förfina de yngre bildstenarnas kro-
nologi, särskilt har ett arbete av Lisbet
Imer med en revidering av den arkeo-
logiska typologin inom grupperna
C–D varit inflytelserikt (Imer 2004).

Klassisk vikingatid
Flera av bidragsgivarna i den nya bo-
ken, däribland också de två nyss
nämnda Varenius och Imer, fortsätter
diskussionen om kronologin (Varenius
2012; Imer 2012). Det samlade in-
trycket efter läsningen är att det nume-
ra råder bred enighet om att många av
de bildstenar som Lindqvist placerade
i 700-tal snarare hör till 800-tal och till
och med 900-tal, med andra ord till

Birkatid eller ”klassisk” vikingatid (jfr
Gotlands bildstenar, s. 12–13). Obser-
verade stilskillnader inom gruppen be-
höver inte vara kronologiska utan sna-
rare regionala. För den som intresserar
sig för stenarnas skeppsbilder är detta
viktiga rön, som jag återkommer till
nedan. (Fig. 1.)
Inget av bidragen i Gotland bildste-

nar fokuserar på skeppen, men de be-
rörs ändå i några fall. Jag ger först ex-
empel på detta och diskuterar dem och
går därefter över till de mera principi-
ella problemen ifråga om bildstens-
skeppens segelföring och de nyväckta,
källkritiska aspekterna på dessa frå-
gor.
Bildstenarnas båtar och skepp är,

grovt sett, av tre typer som kronolo-
giskt följer efter varandra: bilder av
roddskepp är äldst, bilder av skepp
med små höga kvadratiska segel bildar
en mellangrupp och bilder av seglande
skepp med stora låga segel och krigs-
utrustad besättning är yngst.

Roddskepp från Medelhavet?
Den äldsta typen, roddskeppen, har
kraftigt onaturligt uppsvängda stävar
och kan vara försedda med däckshus-
liknande överbyggnader. På stenarna
uppträder de i kombination med motiv
med vivelhjul och djurfigurer vilka har
provinsialromerska paralleller, t.ex.
från gravstenar i Spanien något som
har uppmärksammats länge (t.ex.
Nylén 1987a:152f). Om det är möjligt
eller fåfängt att söka verkliga, skandi-
naviska förebilder till dessa roddskepp
är en öppen fråga. Det är ju också ont
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om båtfynd från Skandinaviens äldre
järnålder att jämföra med även om
Nydamskeppen (300-tal) ibland
nämnts. Roddskeppen påminner å
andra sidan starkt om bilder från Me-
delhavsområdet. Kanske är det ur-
sprungligen frågan om stiliserade
egyptiska flodbåtar, egeiska galärer el-
ler romerska liburner?

Underjordiska hav
De äldre stenarnas motivkretsar ses av
Anders Andrén i den nya boken som
solkultssymbolik. Skeppen har i denna
sin bestämda roll: på dagen tänks so-
len dragen av en vagn över himlapäl-
len medan skeppen under natten tänks
föra tillbaka solen på underjordiska

hav och floder. Andrén bygger här
bl.a. på Fleming Kauls forskning om
bronsålderns myter, speglade i bilder,
liksom på i sen tid upptecknad, baltisk
mytologi. Solmotivet behöll sin roll
under äldre järnålder men försvann se-
dan från bildstenarna. Mellan de tidiga
stenarnas solcentrerade framställning-
ar och den yngre järnålderns heroise-
rande motivvärld ser Andrén ett djup-
gående skifte i skandinavernas världs-
åskådning. Denna kan ha utlösts av de
svåra oåren på 530-talet, då solen efter
ett vulkanutbrott med omfattande ask-
moln miste sin alstringskraft. Han vill
också föra bildstenstraditionen tillba-
ka till 200-talet eller ännu längre och
därmed förstärks anknytningen till ro-
merska motiv (Andrén 2012).

Seglingens idé
Mellangruppens bildstensskepp är ru-
dimentärt återgivna med små svamp-
liknande eller kvadratiska segel. De
innehåller seglingens idé men är de
tillräckliga belägg för samtida segling
i Skandinavien? Från denna tid saknas
arkeologiska vittnesbörd. Rimlighets-
synpunkter spelar in: det vore konstigt
om man inte seglade när man sett
andra göra det. Att de arkeologiskt väl
studerade Nydam- och Sutton Hoo-
skeppen (300- resp. 600-tal) saknat
mast och rigg väger tungt i motsatt
vågskål, men om dessa skepps repre-
sentativitet vet vi ingenting.
Den yngsta gruppen bildstensskepp

har återgivits otaliga gånger i mass-
kultursammanhang och populärveten-
skaplig litteratur och har blivit ett

SEGLA BÖR MAN
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Fig. 1. Bild- och runsten från Tjängvide,
Alskog, numera daterad till tidig vikingatid
(800–900-tal). Foto SHM.



slags varumärke eller ikon för själva
vikingatiden. Eftersom de på många
sätt väl liknar vikingatidens arkeolo-
giskt välkända båtar och skepp är det
lätt att se dem som realistiska även om
man måste medge att de kan vara ide-
aliserade och i sitt sammanhang har en
symbolisk eller mytologisk innebörd.
Laila Kitzler Åhfeldt redovisar i bo-

ken resultaten av sina 3D-skanningar
av bildstenar. Hon har bl.a. undersökt
ristningstekniken i seglen i 13 fall och
funnit fyra olika sätt för att framhäva
rutnäten. Hon föreslår en regional
skillnad i hantverkstradition mellan
kust- och inlandssocknar men betonar
att materialet är litet och att slutsatsen
är ytterst hypotetisk. (Kitzler Åhfeldt
2012.) Vad orsaken alls är till seglens
rutnät är fortfarande omtvistat. Över-
lappande, alnsbreda våder är en tolk-

ning som bl.a. Erik Nylén hävdat, nå-
got som också skulle göra seglet star-
kare. Men å andra sidan kräva mer tyg
och bli dyrare att tillverka. Seglet skul-
le också bli tyngre att hantera, i för-
hållande till segelytan. Sömmar eller
förstärkande band är andra förslag.
Den forskare som mest konsekvent

velat se de yngre skeppsbilderna som
naturalistiska är Erik Nylén. Särskilt
har detta gällt riggningen och seglen,
där arkeologiska fynd i stort sett sak-
nas och där bildstenarna enligt honom
är vår ”enda säkra källa till vikingati-
dens segel och rigg”. Nylén har påpe-
kat att seglen på bildstenarna i den
yngsta skedet är tydligt låga och breda
och att detta bör ha motsvarats av en
fysisk verklighet. Han argumenterade
med emfas för sin tolkning, i debatt
med danska forskare, som hellre ville

RUNE EDBERG
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Fig. 2. Krampmacken under segel vid Gotland. Krampmacken byggdes 1979–1980 i Visby
som ett tänkt bildstensskepp. Längd 8 m, bredd 2,2 m. Här riggad med ett ca 20 m2 segel,
vävt av ull, hampa och lin, med flätade våder, något mer än dubbelt så brett som högt. Skot-
nät. Foto från Erik Nylén.



göra troligt att vikingatidens råsegel
varit mer som på de sentida norska
nordlandsbåtarna, dvs höga och rela-
tivt smala och därmed möjliga att gå
närmare vinden med. (Nylén 1987c.)
Nylén provade på 1980-talet också

med framgång en kopia av bildstens-
seglet med den under hans ledning
byggda 8 meter långa båten Kramp-
macken (Nylén 1983, 1987b, c).
(Fig. 2.)

Skeppsbilder underkändes
Bent och Erik Andersen bedrev på
1970- och 1980-talet en intensiv och
mångsidig forskning om vikingatidens
segling. I centrum stod skeppsfynden

från Roskilde fjord, de så kallade
Skuldelevskeppen. De danska bröder-
na kom så småningom, i polemik mot
Nylén, att underkänna bildstenarna
som vittnesbörd om vikingatidens rigg
och segel eftersom det enligt deras
mening i praktiken inte gått att segla så
som stenarna visar, i vart fall inte med
sådana båtar och skepp vars skrovkon-
struktion är känd genom arkeologin.
Att bildstenarnas skeppsbilder ser ut
som de gör ville de förklara med per-
spektivförskjutning och grafisk tradi-
tion. (Andersen & Andersen 1989:
54f., 336 och passim.)
Denna tolkning har därefter präglat

de många byggen av och seglingar
med kopior av vikingatida skepp som
emanerat vid och i anslutning till Vi-
kingeskibsmuseet i Roskilde, som un-
der lång tid representerat en för nor-
diska förhållanden utomordentligt
stark forskningsmiljö och experimen-
tell miljö. Man kan säga att etnoarke-
ologiska jämförelser med norska
1800-talsbåtar och analogislut före-
dragits framför ett tusen år äldre, sam-
tida bildmaterial. (Fig. 3.)
Men nu har avvikande uppfattning-

ar åter börjat luftas. Kärnan i kritiken
är densamma som Nyléns, nämligen
frågan om det är rimligt att 1800-tals-
båtar ska ha företräde som källa till vi-
kingatidens riggning och segling
framför skeppsbilder från 800- och
900-talet.
Eldar Heide ifrågasatte i en kort ar-

tikel behovet av barlast på de vikinga-
tida krigsskeppen. Han tolkade vidare
de gotländska bilderna som att seglen

SEGLA BÖR MAN
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Fig. 3. Havhingsten fra Glendalough, sjö-
satt i Roskilde 2004. Hög rigg med segelyta
118 m2. Foto Vikingeskibsmuseet.



var bredare än numera är vanligt och
argumenterade för att bildstensskep-
pen representerar ett manskapsinten-
sivt sätt att segla (”jollesegling i stor
skala”) med levande barlast med hals,
skot och priarar (mittskot) i nävarna.
Att detta sätt att segla inte är känt från
nyare tid är inte egendomligt eftersom
det i senare tid inte funnits rodd-se-
gelskepp stuvade fulla med folk, skrev
han. (Heide 2006.)
Ole Kastholm gjorde därefter i en

stor uppsats en ikonografisk analys av
ett antal skeppsbilder, dels en gransk-
ning de centrala idéer och metoder
som de senaste 20 åren använts för att
rekonstruera vikingatidens segelför-
ing och de resulterande rekonstruktio-
nerna (Kastholm 2009).
Sammanfattningsvis menade Kast-

holm att man försummat att beakta de
väsentliga skillnader, som funnits mel-
lan olika vikingatida skeppstyper. Ett
av skeppen från Roskildefjorden,
Skuldelev 3, var så pass välbevarat att
riggen kunde återskapas med stor sä-
kerhet. Det var detta skepp som först
kopierades, och fick namnet Roar Ege,
och kom att bli ett nyckelfynd. Det tol-
kades som ett mindre, seglande frakt-
skepp. Rekonstruktioner av övriga
Skuldelevskepp, även de som hade
smalt och långt skrov och bedömdes
ha varit krigsskepp, fick i princip sam-
ma rigg, trots att det inte i något av
dessa fall fanns arkeologiska belägg.
Också krigsskeppen rekonstruerades i
första hand som segelbåtar och med
relativt hög rigg och försågs med bar-
last. (Havhingsten fra Glendalough,

som seglade till Irland 2008–2010,
med ett 50-tal besättningsmän, hade
åtta ton sten ombord.)
På gotländska bildstensskepp från

800- och 900-tal ger besättningen ett
krigiskt intryck. Männen bär hjälmar,
många har svärden redo och i aktern
sticker spjut upp, färdiga att gripas vid
en landstigning. Varenius talar träffan-
de om ”tecken på aggression”
(2012:43). Några fredliga handelsmän
är det avgjort inte frågan om. Man kan
däremot lätt tänka sig att de represen-
terar det sjöröveri på Östersjön som
troligen var vad som gjorde Gotland
rikt (jfr Sawyer 1985:162).

Lätt fällbar mast
Vilka är för- och nackdelarna med låg
rigg? Till fördelarna hör en kort mast,
som går att fälla lätt och riskfritt, ock-
så vid sjögång. För skaman ro en läng-
re sträcka vill man minska luftmot-
ståndet genom att ta ner mast och rigg.
Om båten ska dras över en skiljande
landtunga eller ett näs bör givetvis
också masten fällas.
Ett lågt segel medför vidare ett lågt

segelcentrum vilket gör att båten
kränger mindre, en fördel för smala
skepp, och att behovet av barlast är
mindre eller att barlast kan undvaras
helt. Utan barlast flyter också skeppet
om det skulle vattenfyllas, medan ett
skepp med sten under durkarna som
Havhingsten i det nyssnämnda ex-
emplet sjunker omedelbart vilket skul-
le innebära döden för alla ombord, om
de inte var nära land eller blev uppfis-
kade snabbt. Och om man ska dra

12
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skeppet över en landsträcka måste gi-
vetvis barlasten först lämpas ur (och
sedan tas ombord igen), mycket
opraktiskt och försinkande.
Den uppenbara nackdelen med ett

lågt och brett segel är att det bara går
att segla för öppen eller halv vind.
Men det var kanske något som man
fick leva med? Ole Kastholm visade
med exempel (a.a.) att inte heller sma-
la skepp med hög rigg har speciellt go-
da kryssningsegenskaper. Fraktskepp
har rimligen aldrig större besättning
än vad som krävs för segling, och att
ro dem är aldrig möjligt eller aktuellt
utom vid smärre manövrer i hamn och
liknande. Fraktskeppen är alltså para-
doxalt nog i högre grad än krigsskep-
pen tvingade att vänta på god vind. Ett
krigsskepp har många man ombord,
vilkas uppgift förutom att kriga är att
ro. Vid segling fungerar de också som
flyttbar barlast.

Medvind
Mikael Brandt, med en egen bakgrund
som tävlingsseglare på elitnivå, lade
1992 fram en uppsats med titeln Seg-
lande skepp på gotländska bildstenar.
Den innehåller många sakkunniga
synpunkter på stenskeppens rigg, se-
gel och segling. Han påpekade att vå-
gor under skeppen faktiskt visar hur
skeppen seglas. Han fann nio stenar
där man kan se både vågornas riktning
och skeppets färdriktning och konsta-
terade att de alla visar skepp som inte
kryssar. Detta betyder i och för sig in-
te att de inte kunde kryssa, snarare att

”snabb och effektiv färd krävde med-
vind” (Brandt 1992).

Oberoende källor
Ole Kastholm, också med stor egen er-
farenhet av segling, argumenterade för
att bildstensskeppen är ”fundamentalt
realistiska”, dvs i princip föreställer
verkliga skepp, nämligen smala
krigsskepp med låga och breda segel.
En viktig bekräftelse på denna tolk-
ning anser han vara skeppsbilder på
samtida Hedebymynt, textilier, runste-
nar och graffiti, alltså flera från bild-
stenarna helt oberoende källor, där rig-
garna är snarlika. Bilderna represente-
rar hela det skandinaviska området
och hela vikingatiden och förekommer
in i tidig medeltid. De norska nord-
landsbåtarna med höga råsegel anser
han å andra sidan vara en sen utveck-
ling av de seglande fraktskeppen.
Kastholms uppfattning om att de

yngre bildstensskeppen entydigt är
krigsskepp och att det är utifrån detta
som deras riggning ska tolkas, kan va-
ra något av ett columbii ägg i den ve-
tenskapliga diskussionen.

Frejs skepp?
Att tolka bildstensseglen naturalistiskt
är givetvis inte oproblematiskt. Björn
Varenius slog fast att ”Det synes vara
berättigat att dra slutsatsen att bildste-
narna inte tillhandahåller direkt avläs-
bar kunskap om det förflutna” utan
kräver tolkning (1992:54). Detta är in-
gen orimlig ståndpunkt, i synnerhet
som att samma stenar i övrigt är lad-
dade med symbolfyllda motiv från

13
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nordisk och samgermansk mytologi
och andra bilder, som forskningen ar-
betar med för att förstå, och som det
finns en rad exempel på i Gotlands
bildstenar. I polemik mot Ole Kast-
holm har Ole Crumlin-Pedersen bl.a.
hävdat att bildstensskeppen bör tolkas
mytologiskt som Frejs förtrollade
skepp Skidbladner (Crumlin-Pedersen
2012). Men att det handlar om Skid-
bladner är en gissning och att varför
riggen i så fall skulle framställas helt
annorlunda än riggen på skepp, använ-
da i samtiden, är svårt att förklara. In-
nan skeppen omdaterades till vikinga-
tid var det möjligt att förklara saken
med att de representerade en äldre, på-
stått primitivare, vendeltida riggtyp.
Nu måste den som insisterar på detta
hävda att bilderna är arkaiserande.

Handel eller krig
Även om Erik Nyléns analys när det
gäller bildstenars företräde som källa
före de nordnorska etnologiska ex-
emplen vägde tungt, så hade han sam-
tidigt en annan idé som jag tror var för-
felad och som kan ha medfört att hans
synsätt inte fick det genomslag som
det förtjänade. Nylén hade uppfatt-
ningen att järnåldersgutarna berikat
sig med handel, snarare än genom att
bedriva sjöröveri och föra krig. Han
såg bildstensskeppen som handels-
skepp och hans experimentbåt Kramp-
macken byggdes därför i så kraftigt
material och så bred att den blev en
skaplig seglare men onödigt tung att ro
och mycket svår att dra på land. Men
den klassiska idén om att det var med

hjälp av båtar medtagna hemifrån som
skandinaverna penetrerade djupt in i
Ryssland och kanske ännu längre bort,
håller inte för kritisk granskning utan
bör överges, vilket bl.a. jag själv argu-
menterat utförligt för (Edberg 2007,
2008).

Inte bara små skepp
För att kunna färdas på floder borde
skeppen enligt Nylén också ha varit
relativt små (Nylén 1987b:81). Men
att bildstensskeppen var små stämmer
inte generellt. Flera av de skepp som
med den nya kronologin förs till 800-
och 900-talet verkar ganska stora.
(Fig. 4.) Antalet synliga ombordvaran-
de varierar mellan 6 och 13. Att avgö-
ra hur stora skeppen varit i förhållande
till detta är problematiskt. På bildsten
nr 295 (Smiss I, Stenkyrka; Nylén
1987a) ses t.ex. 11 man ombord. På
den sida som vetter åt betraktaren
hänger samtidigt 15 sköldar. Rimligen
finns sköldar också på motsatt sida av
skeppet. Man skulle därför kunna anta
att det finns 30 man ombord. Antalet
sköldar kan då alltså möjligen vara en
bättre indikator än män på skeppets
storlek. Bilder på stenar som 138 (Rid-
dare, Hejnum), 189 (Tängelgårda I,
Lärbro) och nyssnämnda 295 kan med
detta synsätt ses som skepp upp till 20
meters längd. Genom att gissa att vå-
derna i seglen är ca en aln breda kan
man också roa sig med att beräkna
seglens storlek. Detta föreslogs avMi-
kael Brandt som dock inte redovisade
några resultat utan slog bort idén
(Brandt 1992). Men alldeles orimlig är
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väl tanken inte? Seglet på 295-an t.ex.
tycks då hypotetiskt vara ca 10,8 x 4,2
m = ca 43 m2.
Ansgarsvitan berättar om svenska

krigståg mot baltiskt område på 800-
talet. Den från Birka fördrivne kung
Anund anföll vid samma tid, och en-
ligt samma källa, Birka med en styrka
på 32 skepp. Hur stora dessa skepp var
finns inga uppgifter om. Jag själv har
tidigare argumenterat för båtar med
längder på 12 till 18 meter vilket skul-
le medge en total styrka på 400 till 500
krigare, ett för tiden formidabelt antal,
inbegripet träng och all tänkbar utrust-
ning (Edberg 2001:17 m.ref.). Kanske
gotlänningarnas krigs- eller piratskepp
gick i samma stil? Det fynska Ladby-
skeppet från 900–925 var å sin sida he-
la 21 meter långt.

De första seglarna
Vid sidan av den mellersta bildstens-
gruppen som jag diskuterat ovan så
saknas belägg för segling i Norden
före ca år 800, något som bekymrat
många forskare. Segling har ju prakti-
serats i årtusenden t.ex. på Medelha-

vet, och under de första århundradena
e.Kr. seglade romarna på Rhen och an-
tagligen också till Britannien (Höck-
mann 1997). De första bilderna av se-
gelskepp på nordiska mynt, runstenar
och graffiti är alla från ca 800. Detta
sammanfaller med den yngre gruppen
bildstensskepp enligt de nya datering-
arna. Det första arkeologiska fyndet i
Skandinavien av ett seglande skepp är
Osebergsskeppet från ca 820 (Bill
2008).

År av arbete
Avsaknaden av skandinavisk segling
har förklarats på många sätt och jag
snuddar bara vid denna fråga här. Men
jag vill ta upp en sak som kanske inte
fått den uppmärksamhet den förtjänar.
För samtidigt som många har fascine-
rats av den högt utvecklade vikingati-
da konsten att bygga sjödugliga och
vackra skeppsskrov har tillverkningen
av seglen fått mindre uppmärksamhet.
Vikingatidens segel var av ull. Eva

Andersson Strand har publicerat över-
sikter av forskningsläget ifråga om
epokens textilproduktion. För att
framställa en komplett mansdräkt och

15

Fig. 4. Tre av de största bildstensskeppen, alla numera daterade till vikingatid. Från vänster
Riddare, Hejnum (nr 138), Smiss I, Stenkyrka (nr 295) och Tängelgårda I, Lärbro (nr 183).
Efter Lindqvist 1941–1942.



en komplett kvinnodräkt krävdes en-
ligt hennes beräkningar ca 6 kg ull, ca
42 000 meter spunnet garn, som tog
800 timmar att spinna. Att tillverka se-
gelduk skiljer sig inte från annan tex-
tilproduktion annat än att den är i
mycket större skala. Enligt en beräk-
ning, som förutsätter 10 trådar per cm
i varp och inslag, går det åt 2000 me-
ter garn per m2. Om seglet är 50m2

måste man spinna 100 000 m garn. Ett
på så sätt helt färdigställt 25 m2 segel
skulle motsvara åtminstone två års
heltidsarbete för en person. Ett annan
exempel: att karda, spinna och väva ett
16 m2 ullsegel kunde på 1700-talets
Island enligt en skriftlig källa ta 30 ar-
betsveckor. (Andersson Strand 2003,
2009 och där anförda källor.)
Att tråckla ihop ett segel gick med

andra ord inte på en kafferast. Det
krävdes riklig tillgång till råvara (får!)
och skicklig arbetskraft, säkert i lika
mån som tillverkningen av skrovet
krävde sina råvaror och sina specialis-
ter. (Behov av spånadsmaterial och

tillverkning av tågvirke för stående
och löpande gods till rigg och segel in-
te att förglömma.)
För att tillverka stora segel kan man

förutsätta behovet av en organisation,
större än det enskilda hushållets. Å
andra sidan låg kanske ett mindre se-
gel inom hushållets eller skeppslagets
ramar? Att kunna segla till och från
fiskeplatserna bör ju vara en stor för-
del. I detta sammanhang kunde fynden
av ett antal rårackar av klen dimension
från det vikingatida Sigtuna, som jag
tidigare publicerat, passa in (Edberg
2012, 2013a). Fynden är från 1000-ta-
let.
Jag vill inte hävda att det var bristen

på segelduk som avhöll järnålderns
skandinaver från att segla i stor skala.
Men framsteg inom textilframställ-
ningen bör hypotetiskt kunna integre-
ras i synen på det teknologiska språng
som tydligt inträffade med skeppen
omkring 800. I bakgrunden fanns rim-
ligen sociala faktorer och maktfakto-
rer.

RUNE EDBERG
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När båtgravar 2008 och 2010 på-
träffades vid Salme på södra Ösel

i Estland var det en arkeologisk sensa-
tion. (Fig. 1.) Inte nog med att de in-
nehöll de obrända stoften av hela 41
personer, alla män, sannolikt skandi-
naver. Den av största av båtarna är
också – av allt att döma – det hittills
äldsta fysiska belägget på segling i
Norden.
Fyndmaterialet är rikt och under be-

arbetning i Estland och av specialister
på annat håll. Ur båtarkeologisk syn-
vinkel finns många spännande frågor,
som efterhand som fynden publiceras
förhoppningsvis kommer att få svar.
Detta inlägg bygger inte på någon

egen undersökning av materialet utan
endast på vad som hittills hunnit pub-
liceras (Konsa m.fl. 2009; Curry 2013;
Peets 2013; Peets m.fl. 2013; Ilves &
Thérus 2013; Busch 2014). Jag stöder
mig också på en föreläsning i oktober
2014 i Uppsala av Marge Konsa från
Tartus universitet.
Först en kort sammanfattning av

fyndomständigheterna. Den första bå-

ten (”Salme I”) påträffades vid kabel-
grävning 2008. Mycket litet av trävir-
ket var bevarat men mörkfärgningar i
marken och ca 275 nitar, delvis i ur-
sprungligt läge, visade hur båten sett
ut. Den var ca 11,5 m lång ca 2 m bred
och klinkbyggd med spår av (minst?)
tre bordgångar. Av träprov att döma
var borden av gran. I båten påträffades
sju dödamän, begravda i sittande ställ-
ning. (Fig. 2.)
Det andra båten (”Salme II”) påträf-

fades 2010, endast ca 30 m från den
första. Den visade sig vara betydligt
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Ösels båtgravar öppnar
nya forskningsperspektiv1

Fig. 1. Fyndplatsen för de två båtgravarna
på Ösel. Mellan Gotland och Ösel är det
drygt 160 km. Karta förf.

1) Marinarkeologisk tidskrift 4/2014
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större, uppskattningsvis ca 17,5 m
lång och ca 3,2 m bred. I fyndmateria-
let fanns ca 1200 nitar som suttit i
(minst?) fem rader. Spanten var elva. I
bottensanden fanns avtryck av kölen.
Denna båtgrav var ännu märkligare än
den första. Inte mindre än 34 personer,
alla män, hade begravts. De låg stapla-
de omlott ovanpå varandra i fyra lager.
Över dem hade sköldar placerats. Nio
av de begravda visade sig efter osteo-
logisk undersökning ha skador av egg-
vapen. Att dessa har dödats i strid ver-
kar klart och om också de andra gjort
det är omöjligt att säga eftersom ska-
dor i kroppens mjukdelar, som kan va-
ra dödliga, inte lämnar spår. (Fig. 3, 4.)
I båda Öselgravarna återfanns ett

mycket stort fyndmaterial, notabelt
var två (Salme I) respektive 40 (Salme
II) svärd, hela eller fragmentariska,
och flera hundra spelpjäser. Merparten
av svärden hade brutits sönder och
bränts innan de lades i gravarna.

Skandinavisk sed
Att begrava i båt var en skandinavisk
sed och båtgravar är inte kända från
Baltikum (även om det i och för sig
finns någon brandgrav med båtnitar).
Fyndsammansättningen stämmer i
stora drag med skandinavisk gravtra-
dition vilket också djurornamentiken
på vissa föremål gör. Det som å andra
sidan klart skiljer Öselgravarna från
dem vi är vana vid att se i Skandinavi-
en är att massgravar inte förekommer
här. Gravbåtar hyser i regel endast en
person även om enstaka undantag

finns, men inget som liknar förhållan-
dena i Salme.
Skillnaderna kan kanske förklaras

av att begravningen skedde på en
främmande kust där omständigheterna
tvingade fram improvisationer, samti-
digt som man ändå ville behålla kär-
nan i de egna ritualerna. Några hästar
fanns inte bland gravgodset som ofta
är fallet i svenska båtgravar men väl
hundar och en del andra djur. Sam-
manfattningsvis pekar allt enligt de
estniska arkeologerna på att de stupa-
de begravts i sina egna båtar och med
respekt, rimligen av andra skandina-
ver – vänner eller fiender. Vidare visar
osteologin att det handlade både om
äldre och yngre män. Pågående DNA-
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Fig. 2. Avtryck i marken efter den mindre
båten, Salme I, utgrävd 2008. Foto Maili
Roio.
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analyser kommer att visa på eventuel-
la släktskapsförhållanden. Fynden ty-
der också på statusskillnader mellan
de döda. Fem hade svärd med förgyll-
da hjalt och i ett av dessa fanns dess-
utom inläggningar med almandiner.
Andra hade betydligt enklare, till och
med eneggade, vapen.
När ägde begravningarna vid Salme

rum? De dateringar som publicerats,
både de naturvetenskapliga (C14 på
ben och trärester) och de stilmässiga,
spretar en aning. Men den tills vidare
bästa uppskattningen verkar vara
omkring 750, således vid övergången
mellan vendel- och vikingatid.
Platsen för fyndet ligger vid ett näs

som förbinder Ösels huvuddel med
halvön Sõrve. Landhöjningen har va-
rit 2,5–3 m sedan begravningen, då
platsen var ett sund, rimligen en skyd-
dad plats att lägga till vid när det var
dåligt väder. Enligt de estniska arkeo-
logerna var södra Ösel vid denna tid

glest befolkat och här fanns knappast
mycket att plundra.
Om Salme I och Salme II återgår på

samma händelse är möjligt, men
knappast alldeles säkert. Det kan ha
gått en del år emellan händelserna.
Om så visar sig vara fallet tyder det på
att platsen var ett ställe dit man åter-
kom då och då.

Jämförbara båtar
Vad är det då för båtar? Ett par snabba
jämförelser med några kända motsva-
righeter kan ge en viss uppfattning.
Den mindre, Salme I, är lika lång som
men aningen bredare än de uppländs-
ka gravbåtarna Valsgärde 12 och 15
(enligt Gunilla Larssons nya beräk-
ning är dessa 11–11,5 m: Larsson
2007:46). Förhållandet mellan bredd
och längd på Salme I är knappt 1:6
medan Valsgärdebåtarnas ligger på ca
1:6 och ca 1:7.
Med en längd på 12,1 m och en

bredd på 2,1 m (Larssons siffror, a.a.)
är också Valsgärde 14:s mått nästan
identiska med dem för Salme I. Salme
I:s bordnitar uppges vara 3–4 cm
långa och motsvarar i så fall en bord-
tjocklek på 1,5–2 cm, vilket stämmer
bra med Valsgärde 14. Men Valsgärde
14 hade sex bordgångar medan Salme
I tycks ha haft färre, fast kanske breda-
re. Hade Valsgärde 14mast? Beläggen
är obefintliga vilket inte hindrade att
det gick ganska bra att segla med den
kopia, som på 1980-talet byggdes i
Jämtland under namnet Arnljot (Bill
& Johansson 1987). Att Salme I kun-
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Fig. 3. Profil med spår efter Salme II:s köl.
Raderna med nitar visar båtens form. Foto
Liina Maldre.
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nat föra segel är inget som utgrävaren
föreslagit, men bör nog inte uteslutas.
Den större, Salme II, är lika lång

som det mindre långskeppet från Ros-
kilde fjord, Skuldelev 5, nämligen ca
17,5 m. Men Salme I är bredare, ca 3,2
m, i jämförelse med 2,6 m. Proportio-
nerna mellan längd och bredd är ca
1:5,5 respektive ca 1:7. Att Salme II
har dessa dimensioner överraskar inte
för under den yngre järnålderns lopp
tenderar krigsskeppen att bli allt sma-
lare. Skuldelev 5 är från 1000-talet och
en rad seglande kopior av den har för
övrigt, på senare år, byggts i Danmark.

Rester av kölsvin
Vid utgrävningen av Salme II upp-
täcktes inne i båten trärester och några
järnkrampor som av utgrävaren fö-
reslagits som tillhörande kölsvinet.
Till detta har bekräftats är beläggen för
mast och segel mer indirekta. Det är
förekomsten av köl och inte minst de
rester av tyg (om ylle eller linne är
oklart för mig), som kan vara delar av
ett segel, som påträffats. Bitar av rund-
hult nämns också – riggdelar eller
åror? Det verkar dessutom helt enkelt

rimligt att anta att åtminstone Salme II
var en seglare. Segling låg i tiden.
Det ligger nära till hands att associ-

era båtgravarna i Salme med de got-
ländska bildstenarna med seglande
skepp, som numera dateras från 700-
talets mitt, 800- och 900-tal. Jag har i
tidigare artiklar försökt uppskatta hur
stora bildstensbåtarna varit, om man
förutsätter att bilderna är rimligt natu-
ralistiska, vilket givetvis i sig inte är
säkert. Man kan använda antalet synli-
ga besättningsmän, antalet synliga
sköldar och antalet våder i seglet i en
sådan diskussion. På t.ex. bildsten 295
syns elva man ombord, men också 15
sköldar. Om det är lika många sköldar
på båtens andra sida borde de handla
om 30 man. (Edberg 2013b m.ref.)
Detta bildstensskepp kan därmed

vara i samma storleksklass som Salme
II. Fast om alla de begravda hört till
just den båten är ju inte säkert. Samti-
digt hade Salme I givetvis kunnat rym-
ma mer än de där begravda sju. Om-
bord på den ungefär lika stora Valgär-
de 14-kopian Arnljot gick det att
klämma in 20 personer (Bill & Jo-
hansson 1987:43).
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Fig. 4. Lodfoto över den större båten, Salme II, med det fjärde och understa lagret begravda
synliga. Utgrävd 2010–2011. Foto Jüri Peets / Reet Maldre, ur Peets m.fl. 2013.



Det är frestande att anta att exempel
på de gotländska krigarskepp, som vi
tidigare endast känt genom bilder nu
materialiserat sig på Ösel, som vid
gynnsamt väder ligger endast en eller
ett par dagsresor bort. Dessvärre är in-
ga båtgravar kända från Gotland så om
de döda skulle visa sig vara gotlän-
ningar så är det nog andra som begravt
dem. Men att vi har att göra med kri-
gare, eller kanske snarare sjöpirater
(”vikingar”) verkar klart både av att al-
la är beväpnade män och av skelettens
alla hugg- och pilsår. Dessa personer
har inte kommit för att bedriva någon
fredlig handel.
Det finns några tidigmedeltida be-

rättelser som är intressanta i diskussio-
nen om Öselgravarna, även om upp-
gifterna där inte kan knytas specifikt
till dessa. Snorre citerar (i Ynglingasa-
gan) skaldedikten Ynglingatal där det
förekommer en svensk krigarkung
Yngvar som faller i strid i Estland och
begravs i en hög där. Och hos Saxo
Grammaticus (Gesta Danorum, femte
boken) finns en berättelse om hur en
dansk krigarkung, Frode, någonstans i
Baltikum ger slagna fiender (”rute-

ner”) hedersamma begravningar,
bland annat med tio stupade tillsam-
mans i en båt. Både Snorre och Saxo
skrev på 1200-talet, men hade äldre
källor (not).

Välkommet tillskott
Om dateringen till 700-talets mitt hål-
ler streck och om belägg för mast och
segel kan säkras i analysarbetet så är
Salme II den äldsta arkeologiskt kän-
da seglaren i Norden. Förstaplatsen in-
nehas i dag av det norska Osebergss-
keppet, byggt ca 820.
Båtgravarna på Ösel är ett lika spän-

nande som välkommet tillskott till
källmaterialet om sena vendeltidens
och den tidiga vikingatidens sjöfart.

Not. Snorre Sturlusons verk finns
översatt i olika versioner. Jag konsul-
terade Nordiska kungasagor, I (övers.
K.G. Johansson) Stockholm 1991. En
äldre svensk översättning finns på
heimskringla.no. Saxo Grammaticus
Gesta Danorum finns i dansk övers. av
F. Winkel Horn. Köpenhamn 1911.
Finns också på heimskringla.no.

NORDENS ÄLDSTA SEGELBÅTAR
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Erikskulle hembygdsmuseum ett
par mil norr om Norrtälje kallas

ibland ”Roslagens Skansen”. På en
höjd i landskapet ligger en grupp äldre
rödfärgade byggnader. Här visas lant-
handel, smedja, skomakeri och myck-
et annat i hus och stugor som succes-
sivt flyttats till museet som ägs och
sköts av Söderby-Karls fornminnes-
och hembygdsförening, Stockholms
läns äldsta, bildad 1918.
Förutom att vara fina exempel på

gamla tiders byggnadssätt och funk-
tion rymmer byggnaderna också delar
av föreningens samlingar. Här finns
hundratals föremål som vittnar om
äldre tiders näringar, hantverk, seder
och högtider. Huvuddelen av samling-
arna finns dock i museibyggnaden på
området som invigdes 1937.
Hembygdsmuseets i särklass märk-

ligaste föremål är en båt. Den fanns
visserligen med redan när museet
grundades, och återupptäcktes senare.
Men ännu har den långt ifrån fått den
uppmärksamhet som den förtjänar.

Båten hittades 1898 vid täckdikning
av en sankäng tillhörig Viks by. Mark-
ägaren Erik Ersson lade märke till att
den var gjord i ek, ett ovanligt träslag
i folkligt båtbyggeri. Han tyckte också
att den verkade bra stor i förhållande
till vad som var brukligt i trakten. Ge-
nom att den legat i vattensjuk mark ha-
de den skyddats från nedbrytande
krafter vilket också det gjorde att han
misstänkte att den kunde vara väldigt
gammal. Han tog så småningom reda
på vrakdelarna, men någon avritning
eller uppmärkning gjordes aldrig.

Glömdes bort
Erik Ersson var gripen av tidens gry-
ende hembygdsidéer och samlade in
gamla föremål från trakten och det var
också hans son Erik som senare kom
att skänka marken som bygdemuseet
anlades på. Namnet Erikskulle är efter
donatorn. Båtdelarna kom att stuvas
undan på museets vind och föll så
småningom i glömska.
Uppsalaarkeologen Gunilla Larsson

var 1985 anställd för att ordna musei-
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Viksbåten – doldis
på museivinden1

1) Bygd och natur 3/2005
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samlingarna då hon återupptäckte båt-
delarna och insåg vilket enastående
fynd det handlade om. Efter ett mång-
årigt pussel- och dokumentationsarbe-
te kunde hon 1993–94 plocka ihop
Viksbåten igen. Detta skedde på Sjöhi-
storiska museet i Stockholmmed hjälp
av båtbyggaren Axel Lindberg, med
lång erfarenhet av äldre träbåtar. Re-
konstruktionen visade att Viksbåten
varit 9,60 meter lång och 2,20 meter
bred. (Fig. 1.) I samband med återupp-
byggnaden gjordes också försök att
datera båten med naturvetenskapliga
metoder. C14-analyser tydde på att bå-
ten var från 1100-talet, dvs att den var
över 800 år gammal! Plötsligt stod det
klart att Viksbåten var det bäst bevara-
de skeppsfyndet i Mellansverige från
tidig medeltid. (G. Larsson 2000,
2007.)

Rekonstruktionen visade att båten
haft svängda stävar både i för och ak-
ter och varit klinkbyggd med fem
bordgångar på ömse sidor. Borden ha-
de varit kilspräckta ur ekstockar, alltså
inte sågade. Bord och spant var vack-
ert dekorerade med längsgående skå-
ror, ristade med ett proifiljärn. Borden
hade varit nitade till varandra medan
de nio spanten hade fästs in med trä-
naglar.
Även om båten var välbevarad hade

den skadats vid dikesgrävningen 1898
och en del av mittpartiet var borta. Det
fanns ett rätt klent mastfäste långt
förut, en placering som tyder på att ett
den haft ett mindre hjälpsegel för med-
vindssegling. Kanske hade det funnits
ett annat, kraftigare mastfäste i den del
av båten som saknades?
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Fig. 1. Den vikinga-
tida båten från Vik,

Söderby-Karl i
Roslagen, har puss-
lats ihop av arkeolo-
gen Gunilla Larsson
som hittade den på
hembygdsmuseets
vind. Foto förf.
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Båten hade varit drevad med tjärat
nöthår och en del av det märkligt väl-
bevarade materialet hade tillvaratagits
av upphittaren och fanns bevarat. Nya
analyser av detta, och av årsringar i
trävirket i båten, tyder enligt vad Gu-
nilla Larsson antyder på att båten kan
vara ännu äldre än vad som tidigare
antagits, kanske från 1000-talets
mitt.Visar sig detta kunna bekräftas är
båten snarare senvikingatida än tidig-
medeltida och från den period då det
uppländska runstensresandet stod på
sin höjdpunkt.

Båtgravar
Vad var Viksbåten då för slags båt?
Hur kan den ha använts? Vilket sam-
band finns med de rätt snarlika, men

sorgligt bortmurknade, båtarna från de
uppländska båtgravfälten (Vendel,
Valsgärde och andra) och båtar som
kan ha ingått den så kallade ledungen,
den sjökrigsorganisation som beskrivs
i de medeltida landskapslagarna? Frå-
gorna är många och komplicerade.
Nyfikenheten på hur Viksbåten

praktiskt fungerat har emellertid gjort
att vi på de senaste åren fått en hel del
ny kunskap. Fyndet har nämligen
lockat till byggen av kopior och olika
färdexperiment. Frågor som hur båten
är att segla och ro och om vilka andra
sjöegenskaper den har, kan få svar.
En av kopiorna, döpt till Tälja, är

byggd i handbilad ek och hopfogad
med handsmidda nitar precis som fö-
rebilden (fig. 2). Den har trots vad som
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Fig. 2. Den första kopia av båten från Söderby-Karl som byggdes var Tälja, i Norrtälje 1994.
Här på ett besök i Stockholms hamn. Foto förf.



ser ut som ett farligt lågt fribord visat
sig mycket sjövärdig. Sommaren
2003 gick färden från Norrtälje ända
till S:t Petersburg, som utan incidenter
uppnåddes efter 28 dygn. Tälja seglas
och underhålls av ideell förening.
En annan kopia, Freja, är byggd i

furu av gymnasieläraren Lennart Wi-
derberg som somrarna 2002, 2003 och
2004 med assistans av Gunilla Lars-
son och andra forskare utforskade
svenska inre vattenvägar. Det var
första gången som villkoren för forn-
tida färder längs sjö- och älvstråk sys-
tematiskt prövades i samband med
idéer om hur samhället och kommuni-
kationerna var organiserat på vikinga-
tiden.
Viksbåtskopiorna Tälja och Freja

väger omkring 500 kilo vilket gör att
de kan släpas över land korta bitar av
sin egen besättning. Men längre för-
flyttningar mellan farbara vattendrag
har i praktiken visat sig kräva något
slags trailer. Det har också tydligt vi-
sat sig att väder och vind spelar myck-
et stor roll för färdhastigheten inte ba-
ra på Östersjön och i skärgårdarna
utan också vid resor på inre vattenle-
der. Den ibland framförda tanken om
att vikingatidens resenärer tog sig
fram på och mellan vattendrag hur lätt

som helst förefaller således lite över-
driven.
Sedan 1996 är Viksbåten i sitt re-

konstruerade skick tillbaka på Eriks-
kulle, vars museum byggts till för än-
damålet och håller öppet för besök
söndagar under högsommaren, och
också andra dagar om de ideella kraf-
terna i hembygdsföreningen räcker
till.

Världsattraktion
Viksbåten är en av mycket få välbeva-
rade vikingatida båtar, ett fynd av
samma höga klass som de skepp som
finns utställa på Vikingaskeppshuset i
Oslo eller Vikingaskeppsmuseet i
Roskilde.
Erikskulle hembygdsmuseum är att

gratulera så länge som berörda antik-
variska myndigheter inte upptäcker
att Viksbåten för att komma till sin rätt
nog egentligen borde flyttas till ett
centralt museum med övervakning,
klimatanläggning, guider och bro-
schyrer på många språk.
Att leta bland föremålen på hem-

bygdsgårdens vind är således ingen
dum idé. Kanske ligger där en världs-
attraktion som Viksbåten och väntar
på sin upptäckare.

RUNE EDBERG
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”De kom vida till Aifur” står det
på en gotländsk runsten från

900-talet. ”Den fjärde forsen, den sto-
ra, som på rusiska kallas Aeifor och på
slavoniska Neasit…” skrev kejsar
Konstantin i Konstantinopel vid sam-
ma tid. Båda källorna syftar på ett av
de beryktade vattenfallen i floden
Dnjepr, mitt mellan Kiev och Svarta
havet. Forsarna var ett svårt hinder för
sjöfarten och längs stränderna låg rö-
vare i försåt och fiender i bakhåll.
Många vikingatidsarkeologer och
språkvetare har intresserat sig för for-
sarna, som sedan 1932 är för evigt för-
svunna, dränkta under en kraftverks-
damm.
Den 17 juli 1913 (se not) steg den

svenske arkeologen Ture Arne och
hansWienfödda hustru Ida upp i ottan.
En ansträngande dag på den soldall-
rande stäppen låg framför dem. Paret
Arne var på långresa i Tsarryssland för
att titta på fornlämningar och studera
föremål i museisamlingar. De hade
övernattat i Jekaterinoslav (dagens Za-
porozje i Ukraina) dit de kommit med

båt och var nu beslutna att inte missa
chansen att få beskåda de berömda
forsarna i Dnjepr.
Ture Arnes forskning var inriktad på

studiet av skandinaviskt inflytande i
det äldsta ryska riket och hans
doktorsavhandling, La Suède et
l’Orient som han skulle komma att
lägga fram i Uppsala 1914, är ännu i
dag efter 90 år ett standardverk i sin
genre.
”Denna dag företogo vi med hästar

och droska en utflykt från Jekateri-
noslav till Dnjepr-porogerna, särskilt
Nenasytets, där jag fotograferade fal-
len och jättegrytan”, antecknade Arne
i sin dagbok. Porog är det ryska ordet
för flodtröskel, dvs. vattenfall och Ne-
nasytets var identisk med den forntida
porogen Neasit eller Aeifor/Aifur.

Risk för huliganer
Resan till forsarna var ingen sinekur:
”De många milen över steppen och
tillbaka tillryggalades på 12 timmar
mellan kl. 6 fm och 6 em. Jekateri-
noslavs utkanter ansågos riskabla på
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fängslar vikingaforskare1

1) Populär arkeologi 4/2004. Tillägnad Ingmar Jansson på hans 60-årsdag.
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grund avmånga huliganer. Vägen över
steppen med dess majsfält markerades
ofta blott av två plogfåror mellan vilka
man åkte fram över halmen” noterade
Arne i dagboken. Ture Arne publice-
rade sedermera foton från forsen i sin
populärvetenskapliga bok Det stora
Svitjod, som kom ut 1917 (det var för
övrigt det år som 300-årsminnet av
den för Sverige så förmånliga Stolbo-
vafreden med Ryssland firades).
(Fig. 1, 2.)
Ture Arnes i dagboken noterade in-

tresse för jättegrytan har sin speciella
förklaring. Den går tillbaka på den lär-
da och spetsfundiga diskussionen om
hur de ortnamn som nedtecknats av en

bysantinsk kejsare på 940-talet lämp-
ligen bör tolkas. Författaren har gått
till historien som kejsar Konstantin
VII, med tillnamnet Porfyrorogenne-
tus (”född i purpur”, dvs. äktfödd arv-
inge till tronen).
Kejsarens text omnämns oftast, trots

att arbetet är skrivet på grekiska, med
ett latinskt namn:De administratio im-
perio, översatt ungefär Konsten att
styra kejsarriket. Konstantin räknar i
texten upp sju vattenfall, poroger. För
fem av dem ger han alternativa namn,
”rusiska” respektive ”slavoniska”. De
som han kallar ”rusiska” ses av ling-
vister som fornnordiska. De ”slavonis-
ka” som östslaviska. Uppgifterna kom
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Fig. 1. Klippa med jättegrytor vid Aifurforsen. Foto Ture Arne 1913.
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från resenärer för själv hade kejsaren
själv nog aldrig varit på platsen.
Om man börjar norrifrån så kallas

enligt Konstantin den första forsen på

båda språken Essoupi. Den andra for-
sen kallas på rusiska Oulvorsi, på sla-
voniska Ostrovouniprach. Den tredje
på slavoniska Geldandri, inget rusiskt
namn anges. Den fjärde på rusiska
Aeifor och på slavoniska Neasit. Den
femte på rusiska Varouforos, på slavo-
niska Vouliprach. Den sjätte på rusis-
ka Leanti, på slavoniska Veroutzi. Den
sjunde på rusisks Stoukoun, på slavo-
niska Neaprezi. (Fig. 3.)
Dessa ortnamn har blivit föremål för

en enorm vetenskaplig litteratur. Detta
beror dock inte på något massivt in-
tresse för vikingatida sjöfart på Dnjepr
utan snarare på att de både för nordis-
ter och slavister representerar mycket
tidiga språkexempel.
Konstantins uppgifter får en extra

dimension genom inskriften på en run-
sten som stod vid Pilgårds i Boge på
nordöstra Gotland (originalet finns nu-
mera på Gotlands Fornsal i Visby)
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Fig. 3. Forsarna i Dnejpr före utbyggna-
den. Aifur inringad.

Fig. 2. Vy över Aifurforsen i Dnjepr. Foto Ture Arne 1913.
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som lyder: ”Bjärtmålad uppställde
denna sten Hegbjarn och hans broder
Rodvisl, Oystain och Emund som har
uppställt stenar till minne av Ravn sö-
der om Rufstain. De kom vida till Ai-
fur. Vivil gav uppdraget”.
Detta kunde ungefär betyda att en

man vid namn Ravn dog under färden
längs Dnjepr. Skeppskamraterna be-
gravde honom i ett röse och satte upp
en gravvård. När de kom hem till Got-
land igen ställde de på Vivils bekost-
nad upp en minnessten över Ravn och
målade den i klara färger.
Stenen har daterats till 900-talets

andra hälft. Inskriften är mycket om-
diskuterad, men ordet Aifur på stenen
har av ledande forskare ansetts vara
identiskt med Konstantins Aeifor.
Den första språkvetenskapliga tolk-

ningen av texten på Pilgårdsstenen
publicerades 1904 och året därefter
gjordes ännu ett märkvärdigt runfynd,
på klippön Berezanj i Dnjeprs myn-
ning i Svarta havet, en plats med ett för
sjöfarten utpräglat strategiskt läge.
Detta fynd presenterades för skandina-
viska läsare av Ture Arne i Fornvän-
nen 1907.
Stenen från Berezanj har en inskrift

som uttytts: ”Grane gjorde denna sten-
kista efter Karl, sin kamrat”. Vad des-
sa herrar, Grane och Karl, haft för
ärende till Berezanj är ovisst. Ett nyck-
elord i inskriften är ”felagi” som här
översatts som kamrat (jfr engelskans
fellow) vilket kan innebära reskamrat
men också affärskompanjon och lik-
nande läsningar har föreslagits. Var
Grane och Karl två adrenalinstinna

ynglingar, på väg att söka värvning i
det nyuppsatta kejserliga gardet? Eller
var de två köpmän, som forskare som
ansett att skandinaver ägnat sig åt
fjärrhandel på Orienten har velat se
dem som?
Stenen har på stilmässiga grunder

bedömts vara från 1000-talets första
decennier. Vissa forskare ser den dess-
utom, av samma skäl, som utförd av en
gotlänning. Det faktum att det är den
enda runsten som hittills hittats öster
omÖstersjön gör den hursomhelst väl-
digt speciell. Den finns att beskåda på
museet i Odessa.
Jag går här inte in på diskussionen

om ortnamnen i Konstantins bok annat
än i exemplet med forsen Aifur, som
tilldrog sig Ture Arnes särskilda in-
tresse och som eggat fantasin också på
många svenska vikingaentusiaster, in-
te minst på grund av runstensbelägget
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Fig. 4. Runstenen från Pilgårds i
Boge. Foto ATA.
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från Gotland. Så t. ex. döptes den nio
meter långa båt av vikingatida typ som
genomförde experimentfärder i Ryss-
land, Ukraina, Vityssland och Lettland
1994–2001 just till Aifur.

Livsfarlig labyrint
Aifur var, enligt Konstantin, vars utsa-
ga stöds av pålitliga källor från senare
tid, den absolut värsta och våldsam-
maste av Dnjeprs forsar. Den var un-
gefär 2 1/2 km lång och bestod av tolv
forssträckor. Uppgifter om fallhöjden
vid lågvatten varierar i sentida källor
mellan 3,3 och 5,9 meter. Liksom de
andra forsarna var den full med farliga
klippblock och stenbumlingar, en livs-
farlig labyrint av piskande vattenkas-
kader och bottenlösa strömvirvlar. Det
berättas att larmet från Aifur mest lik-
nade ett vrål som dränkte människo-
röster och fågelsång och att det hördes
15 kilometer inåt land.
Den geologiska orsaken till forsar-

nas uppkomst är den breda urbergs-
horst som Dnjepr bryter igenom mel-
lan städerna Dnjepropetrovsk (på tsar-
tiden: Alexandrovsk) och Zaporozje,
en sträcka på ca 60 km. Floden bilda-
de där en djupt nedskuren fåra. På det
smalaste stället var det inte längre
mellan strandbrinkarna än vad hippo-
dromen i Konstantinopel är bred,
skrev Konstantin. Denna arena var,
enligt vad arkeologiska undersökning-
ar visat, ca 120 meter.
Den totala fallhöjden på hela

forssträckan var omkring 35 meter –
uppgifterna varierar en aning. Kon-
stantin skrev att det var sju trösklar,

men sentida forskare har slagit fast att
det snarare handlade om nio. Trösklar-
na bildade var och en i sin tur ett antal
mer eller mindre svåra fall och forsar.
Någon har hävdat att det totalt handla-
de om 91 olika forsar.
I förhållande till situationen ovanför

och nedanför forssträckan var ström-
hastigheten hög och floden grund. I hi-
storisk tid varade vårens högvatten i
genomsnitt i tio veckor. Då kunde vat-
tenståndet vara upp till tre meter hög-
re än annars och detta var den bästa ti-
den för sjöfart, även om den samtidigt
ökade strömhastigheten medförde
andra risker.
Lots var en förutsättning för att kun-

na passera med någon säkerhet. Från
1600-talet och framåt fanns organise-
rade kosacklotsar. De bodde i en egen
by, Kamenka, belägen strax norr om
den första tröskeln.
Under andra tider än vid högvatten

var forsarna ofarbara. Sjöfarten på flo-
den upphörde i Alexandrovsk och Je-
katrinoslav och varorna fraktades till
lands däremellan och lastades på nya
farkoster. På 900-talet lade de rusiska
resenärerna, enligt Konstantin, iland
med sina båtar före Aifur och satte ut
vaktposter mot petjenegerna, stäppens
beridna nomadfolk. De höga flodban-
karna var som gjorda för deras bak-
håll, skickliga med pil och båge som
de var. Berömt är slaget 972 då furst
Svjatoslav (Ruriks sonson, enlig krö-
nikorna) stupade här och petjeneger-
nas khan därefter lät göra en vinskål av
kraniet.
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Enligt Konstantin tömdes båtarna,
slavarna kedjades och fick gå till fots
förbi forsen i sex (bysantinska) mil, ca
9 km. Gissningsvis tvingades de också
bära packning och last. De tomma bå-
tarna bars också till lands eller tågades
genom forsarna. (Det finns en omfat-
tande diskussion om vilket slags båtar
som användes som jag inte går in på
här.)

Våldsam och ofarbar
Vad betyder då Aeifor/Aifur? Förslag
som ”den alltid våldsamma”, ”den ej
farbara” eller ”ed-forsen” har i den lär-
da litteraturen alla sina förespråkare.
Alla tolkningarna har stöd i de faktis-
ka förhållandena vid forsen. Den var
våldsam, ofarbar och man tvingades
gå förbi den på landbacken (ed i bety-
delsen gångväg mellan sjöar). Men in-
gen tolkning har blivit helt accepterad.
På Pilgårdsstenen nämns, förutom Ai-
fur, ett annat ortnamn: Rufstain.
Flera försök att tolka detta ord hade

gjorts redan på Ture Arnes tid. Ett för-
slag var ”den kluvna stenen”. En an-
nan tolkning var ”stenen med hålet”
vilket kunde syfta på en utskjutande
klippa, kallad Monastyrja, där det
fanns en jättegryta, just en sådan som
Arne noterade och fotograferade vid
sitt besök. ”På en häll ovanför det for-
sande vattnet ses här flera grunda, jät-
tegryteliknande fördjupningar. En av
dessa är alldeles cirkelrund och något
djupare än de andra. Vid ett besök
1913 hade jag tillfälle att fotografera
hällen… Liksom nordborna i hemlan-
det bragte offer åt älvorna i liknande

fördjupningar i stenen, är det också
tänkbart, att de här offrade åt forsens
gudomlighen, åt ’näcken’ för att kom-
ma oskadda genom eller förbi den ho-
tande faran” spekulerar Arne iDet sto-
ra Svitjod.
Något spår efter minnesmärket efter

Ravn hittade Arne inte. Han insåg sä-
kert att chansen var liten men han hop-
pades nog. Besvikelsen skiner fram i
berättelsen om besöket vid forsen iDet
stora Svitjod. Men han fick acceptera
faktum. På Arnes foto från 1913 ser
man för övrigt olika ristningar på klip-
pan och klotter med krita – pikant nog
står det också ”I love you…”
Negativa besked kan inom veten-

skapen vara lika viktiga som positiva
och att en skandinavisk arkeolog av
Arnes kaliber undersökt platsen är in-
te oviktigt. För mycket snart blev det
för sent.

Vikingatida svärd
Redan på Katarina den storas tid hade
man börjat gräva kanaler genom och
förbi forsarna, avsedda för mindre far-
tyg. På 1800-talet hade planer väckts
på att bygga en damm för att floden
skulle kunna bli bekvämt segelbar året
om. Sedan kom vattenkraften med i
bilden. Under den regim som föddes
ur första världskrigets kaos blev pla-
nerna verklighet. Lenins paroll var att
socialism är lika med sovjetmakt plus
elektricitet. Kraftverket vid Zapo-
rozje, kallat Dnjepoges eller Lenin-
verket blev en av de största enskilda
investeringarna under den första fe-
mårsplanen.
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Inför utbyggnaden gjordes vissa ar-
keologiska undersökningar. Vid färje-
stället vid Kichkas påträffades fem vi-
kingatida svärd med frankiska klingor
och hjalt av skandinavisk typ.
Svärden som hade guld- och silver-

inläggningar har av vissa forskare satts
i samband med Svjatoslavs nederlag
972. Men en ukrainisk-svensk arkeo-
log, Fedir Androshchuk, föreslog nyli-
gen att svärden kan ha offrats av got-
länningar.
I september 1932 började reservoa-

ren vid Zaporozje att fyllas. En efter en
kopplades de nio USA-byggda turbi-
nerna in och det största kraftverket i
Europa kunde tas i drift. Fartyg upp till
120 meters längd kunde passera förbi
den 760 meter breda och den 60 m

höga spärrdammen via tre mäktiga
slussar. Dnjeprs fåra dämdes därmed
upp på en sträcka av hela 140 km. Ai-
fur med klippan Rufstain och de andra
mytomspunna Dnjeprforsarna, lots-
byn Kamenka och ett stort antal forn-
lämningar dränktes under 38 meter
vatten.
Den 7 och 8 september 1996, 83 år

efter Ture Arnes besök, seglade den
svenska Expedition Holmgård med
båten Aifur förbi på kraftverksreser-
voaren. Djupt under kölen kunde be-
sättningen ana en sjunken värld, full
med forntida äventyr. (Fig. 5.) Inte
heller de fem svärden finns kvar. De
förintades under striderna om Dnepro-
petrovsk 1943.

Noter. Den 17 juli 1913, dagens för
Ture Arnes besök, är räknat enligt den
justinianska kalendern som användes i
Ryssland fram till 1918. Det motsvarar
30 juli enligt den gregorianska kalen-
dern.
Ture Arnes dagböcker och foton

finns i Antikvarisk-topografiska arki-
vet (ATA), Stockholm.
Fedir Androshchuks artikel om

svärden återfinns i Fornvännen
1/2002.

DNJEPRS FÖRSVUNNA FORSAR

33

Fig. 5. Dagens Aifurfors, en sluss. Foto
Föreningen Aifur 1996.





Sovjetunionens upplösning 1991
fick bland mycket annat till följd

att de tidigare strikta begränsningarna
för utlänningars resor kraftigt luckra-
des upp. Därmed blev det också möj-
ligt att på plats undersöka villkoren för
vikingatidens båtresor på östliga inre
vattenvägar och en rad försök har nu-
mera genomförts. I denna artikel pre-
senterar jag dem kortfattat och försö-
ker se vad de åstadkommit och tillfört
till forskningsläget. (Fig. 1.)
Redan 1983 gjorde den svenska ex-

peditionen med båten Krampmacken
ett försök att få resa genom Sovjet till
Svarta havet, men fick vända om vid
gränsen, i östra Polen. När Kramp-
macken återupptog färden 1985 följde
expeditionen istället flodenWisla upp-
ströms söderut så långt det gick. Med
hjälp av en kärra drog besättningen dä-
refter båten över Karpaterna och kun-
de sedan fortsätta mot målet Mikla-
gård (Konstantinopel/Istanbul) via flo-
derna Ondava, Bodrog, Tisza och Do-
nau (i Polen, Tjeckoslovakien, Ung-
ern, Jugoslavien, Rumänien, Bulgari-

en och Turkiet). Krampmacken var en
8meter lång båt, fritt rekonstruerad ef-
ter ett gotländskt båtfynd. Ledare för
projektet var Erik Nylén. Jag deltog
under en etapperna.
Pionjärer i ex-Sovjet blev den nors-

ka expeditionen med Havørn som
1992 färdades på sträckor av floderna
Daugava (i Lettland) och Dnjepr (i
Ukraina). Havørn var ett 16meter stort
skepp, en 2/3 kopia av Gokstadskep-
pet. Skeppet ägdes av en grupp med
Thor Engøy som en av de drivande
krafterna.

Från varjagerna till grekerna
Nästa försök i ordningen blev den
svenska expeditionenmedAifur 1994,
1996 och 2001. Den provade färdmöj-
ligheterna på floderna Neva, Volchov,
Lovat, Usvjatja, Kasplja (i Ryssland),
Dnjepr (i Ryssland och Ukraina) och
Daugava (i Vitryssland och Lettland).
Expeditionens ursprungliga målsätt-
ning var att färdas längs den från den
ryska Nestorskrönikan ryktbara ”Vä-
gen från varjagerna till grekerna”. Ai-

35

”Vikingafärder” på floder
i östra Europa 1983–2006

Källkritiska aspekter,
prestationer och slutsatser1
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fur var en 9,5 m lång båt, fritt rekon-
struerad efter vikingatida förlagor, och
ägdes kollektivt av en föreningmed tio
medlemmar med Jan Johansson som
ordförande. Jag svarade för dokumen-
tationen.
Aifurs färd 1994 och 1996, som av-

slutats i Dnjeprmynningen (i Ukrai-
na), fick en geografisk fortsättning
2004 i och med expeditionen med bå-
ten Himingläva. Denna startade från
Dnjeprmynningen med Kaspiska ha-
vet sommål. Målet var att upprepa den
färd som är känd från mellansvenska
runstenar och isländska källor och som
brukar kallas för Ingvarståget. Expedi-
tionen tog sig sedan över Kaukasu-
sområdet, dels på floder, dels på land
med draghjälp av oxar (i Georgien och
Azerbajdzjan). Den 9,75 långa Hi-
mingläva var byggd med den största
av småbåtarna från Gokstadfyndet
som förebild. Ägare till båten och le-
dare för expeditionen var Håkan Al-
trock.

Don och Volga
Det finländska båtarna Rus och Heim-
lösa Rus var 12 m långa rekonstruk-
tioner efter ett fynd från inre Finska vi-
ken, den så kallade Lapuribåten. Ex-
peditionerna med dem, 1994 och
1996–2000, försiggick i huvudsak på
öppna vatten och i någon mån på väs-
teuropeiska, tidvattenpåverkade floder
och erfarenheterna faller utanför ra-
men för denna artikel. Men 2000 gick
Heimlösa Rus upp i Don, fortsatte via
Volga-Donkanalen till Volgograd och
vidare nedför Volga till Astrachan.

Dessa expeditioner leddes av Fredrik
Koivusalo som också ägde båtarna.
Mitt sista exempel är en polsk expe-

dition med båten Welet 2006 på flo-
derna Wisla, Bug och Dnjepr (i Polen
och Ukraina). Welet var 12 meter lång
och kopierad efter ett vikingatida båt-
fynd från Danzig-Ohra (Gdansk-Oru-
nia). Ledare för företaget var Henryk
Wolski.
Kanske kommer det att bli fler ex-

peditioner av detta slag, kanske inte.
En omständighet som avskräcker po-
tentiella arrangörer är de byråkratiska
svårigheterna och korruptionen i de
ex-sovjetiska länderna. Problemen
tycks öka år från år. Expeditionen med
Himingläva fick således 2004 stora de-
lar av sin färdplan spolierad på grund
av ryska myndigheters tjurighet vid
gränsövergångarna. Och Henryk
Wolski tvingades 2006 lägga ut en
mycket stor summa i pant för att We-
let skulle släppas in i Ukraina. I värsta
fall har forskningsfönstret för utlän-
ningars experimenterande av detta
slag, som öppnades 1991, stängts för
denna gång.
Hur det än blir i fortsättningen har

det nu gjorts såmånga olika färdförsök
så att det går att peka på några gene-
rella erfarenheter. Till grund för slut-
satserna ligger givetvis den dokumen-
tation som finns tillgänglig, vilken är
av varierande kvalitet, något som i sig
är ett källkritiskt problem.
Bäst dokumenterade är expeditio-

nerna med Krampmacken (Nylén
1983, 1987b, c, 1995; Sjöstrand 1988;
Oreheim 1989), Aifur (Edberg red.
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1998, Edberg 1994, 1995, 1996a, c,
1999a, 2002a.) och Himingläva (Al-
trock 2005). Expeditionen med Rus
finns dokumenterad i bokform (Ko-
ivusalo 1996) medan uppgifter om
Heimlösa Rus färder endast återfinns
på Internet. Om Havørns färd finns

mig veterligt ingen dokumentation i
egentlig mening. Några otryckta rese-
beskrivningar täcker delar av färden
(Engøy 1992, Altrock 1992). Welets
färd 2006 finns veterligen inte doku-
menterad annat än i en TV-film (kana-
len Arte) och på Internet.
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Fig. 1. En schematisk karta över de färdexpeditioner som behandlas i texten.
Prickad linje: landtransport med mänsklig kraft eller med hjälp av dragdjur.
Streckad linje: förflyttning med icke-historiska metoder (motorkraft).

Krampmackens färd 1983 och 1985 gick från Gotland till Istanbul.
Havørns färd 1992 gick från Norge via Birka till Svarta havet.
Aifurs färd 1994 och 1996 gick från Sigtuna till Dnjeprs mynning.
Aifurs färd 2001 gick från Surazj i Vitryssland till Hapsal i Estland.
Heimlösa Rus färd 2000 gick från Bodrum till Kaspiska havet.
Himinglävas färd 2004 gick från Dnejprs mynning till Kaspiska havet.
Welets färd 2006 gick från Gdansk till Odessa. Karta förf.



Förberedelser, utgångspunkter, am-
bitioner och organisation skilde sig
mycket mellan de olika expeditioner-
na. Detta är givetvis också en källkri-
tisk fråga att observera vid utvärder-
ingen. Här följer några exempel.
Forskarens förförståelse styr som

alltid de frågor som han ställer. Exem-
pelvis hade Erik Nylén forskat om
skeppen på de gotländska bildstenarna
och då fått idén att relativt små farkos-
ter kunnat färdas både på Östersjön, på
floder och dras på land mellan floder.
Ett slags amfibiefarkoster, med andra
ord.
Krampmackens noga utvalda be-

sättning övade före expeditionen fli-
tigt. Man seglade runt Gotland och
fram och åter till fastlandet. Men flod-
fart provade man inte alls och när bå-
ten skulle ros eller tågas mot hård
ström på Wisla och Bug kunde besätt-
ningen, trots mycket hårt slit, förflytta
den blott cirka tio km per dag. Det stod
klart för alla ombord (utom expedi-
tionsledaren) att båten inte var speci-
ellt lämplig för ändamålet. När vidare
flodfart efter en tid blev fullständigt
omöjlig lät Erik Nylén besättningen,
devis med hästhjälp, släpa båten på
hjul över Karpaterna och Duklapasset
(500 meter över havet).

Heroiskt slit
Det bästa med färden med Kramp-
macken var att Erik Nylén aldrig föll
för frestelsen att använda motorkraft
eller andra anakronismer. Dock utnytt-
jade expeditionen följebil för bland
annat proviantering och besättnings-

byten, vilket också var fallet med ex-
peditionerna med Havørn, Aifur och
Himingläva.
Havørns Daugavafärd började se-

dan man med hjälp av lastbilstransport
hoppat över den nedersta delen av flo-
den och sjösatte i Aizkraukle, upp-
ströms de tre vattenkraftverk som
byggts på 1900-talet. Skeppet hade i
rum sjö på Östersjön visat sig vara en
god seglare men på floden blev man
hänvisad till rodd och stundtals till tåg-
ning från stranden. Det gick skapligt
fram till Jekabpils där ett 300 meters
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Fig. 2. Havørn tvingas avbryta färden på
Daugava 1992 och övergå till landtrans-
port. Foto Håkan Altrock.

Fig. 3. Heimlösa Rus på Don 2000. Foto
Fredrik Koivusalo.
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forsparti med åtta knops ström kunde
passeras först efter tre dagars heroiskt
slit. Därefter tvingades man till last-
bilstransport ett stycke. Uppströms Je-
kabpils är floden oreglerad och expe-
ditionen kunde fortsätta innan det vid
Kraslava blev ofrånkomligt med en ny
lastbilstransport, denna gång över vat-
tendelaren ända till Mogiljov vid
Dnjepr. Därifrån gick Havørn mot
Svarta havet i huvudsak för motor.
Havørnexpeditionens stora betydel-

se kom att bli att den mycket åskådligt
punkterade äldre schablonidéer om att
vikingafärder i österled med farkoster
av detta slag varit praktiska. Också
den i populära sammanhang ofta fram-
förda bilden av att besättningsmän
tämligen obehindrat kunnat rulla
skepp och båtar på stockar mellan

flodsystemen framstod i ljuset av Ha-
vørns erfarenheter som orealistisk.
Aifurexpeditionerna 1994, 1996

och 2001 gick i mycket i Krampmack-
enexpeditionens fotspår. Men svag
och ibland oenig ledning fick vid någ-
ra tillfällen olyckliga följder, då de
etappansvariga gav efter för ett upp-
levt behov av att hålla tidsplaneringen
hellre än att visa tålamod och genom-
föra resan enligt programmet. Följden
blev några onödiga traktor- och last-
bilstransporter som berövade expedi-
tionen viktiga erfarenheter.
Expeditionen med Himingläva fick

trots tydlig och klar ledning liknande
problem, och korsade till exempel öst-
ra Svarta havet på bilfärja. Tidsbrist
medförde också att färden genom Ge-
orgien och Azerbajdzjan till mycket
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Fig. 4. Aifur på grunt vatten. Nedre Lovat 1996. Foto Föreningen Aifur.
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stor del genomfördes på ohistoriskt
sätt.
Expeditionen med Welet 2006 tog

delvis den väg som Erik Nylén ur-
sprungligen tänkt ut för Kramp-
mackens del, det vill säga Wisla-Bug
och över gränsen till Ukraina. Welet-
befälhavaren uttalade i och för sig ex-
periment-arkeologiska ambitioner,
men intrycket är att han var inställd på
att ta sig fram relativt snabbt och där-
för inte bangade för anakronistiska
metoder. Welet slussade konsekvent
(bland annat vid den 22 m höga
Wloclawekdammen i Wisla, som
Krampmackens besättning 1983 lyck-
ades dra båten landvägen förbi) och
tillgrep landtransport när det föll sig
lämpligt. Motor fanns ombord och an-
vändes tidvis. Mycket intressant finns
ändå att notera från denna expedition.
Lastbilstransporten över gränsen mel-
lan Polen och Ukraina framtvingades
således av lågt vattenstånd i Bug. Ock-
så Krampmacken, alltså en betydligt
mindre båt, hade här stora problem
med ström och sandbankar.
Welet sjösattes efter gränspasser-

ingen i Dnjestr där det gick bra att ro
och segla nedströms ett bra stycke
fram till kraftverken vid Novodnje-
strovsk. Därefter tvingades man till en
mycket lång landtransport genom
Ukraina, förbi det politiskt turbulenta
Moldavien, ända till Dnjestermyn-
ningen.
Så länge som Sovjet var stängt var

kartstudier det vanliga – och oftast en-
da – sättet att uppskatta vilka potenti-
ella färdvägar som kunde ha stått till

buds på vikingatiden. Då var det
mycket lätt gjort att överskatta möjlig-
heterna, varje blått streck såg ut som
en möjlig flodled. Vissa äldre forskare
pekade också ofta på ett samband mel-
lan utbredningen av fynd av skandina-
visk typ och floderna, och ansåg sig
därmed ha ett visserligen indirekt,
men tillräckligt belägg för båtfärder.

Tidsdokument
Inför Krampmackenexpeditionen lät
Erik Nylén en av sina studenter göra
en utredning (Elmér 1982). Framställ-
ningen av tänkbara flodvägar mellan
Östersjön och Miklagård gör den till
ett intressant tidsdokument. Källmate-
rialet utgörs nämligen enbart av kartor
i relativt liten skala. Uppgifter om flo-
ders längd redovisas liksom vissa upp-
gifter om höjd över havet, hämtade
från kartorna. Men inget kvartärgeolo-
giskt eller hydrologiskt källmaterial
utnyttjas och inte heller finns några
uppgifter om historiska färdförhållan-
den eller från sentida seglationsbe-
skrivningar.
Författarens förhastade slutsats, att

alla floder i princip varit lättframkom-
liga under vikingatiden, kom att ligga
till grund för Krampmackenexpeditio-
nens planering.
När Aifurföreningen 1993–1994

förberedde sin expedition var det svårt
att till rimlig kostnad få tag på bra pla-
neringsunderlag. Vi använde i huvud-
sak det amerikanska flygvapnets topo-
grafiska kartor i 1:500 000 som gick
att köpa i Sverige. Först inför 1996 års
färd lyckades det oss att skaffa goda
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Fig. 5. Flodsystemen
mellan Novgorod och
Smolensk. Volchov
och Lovat rinner
norrut, Kasplja och
Dnjepr söderut. Un-
derstrukna siffror:
höjd över havet.
Streckad/prickad lin-
je: Aifurs väg
1994/1996. Karta
förf., renritning Jo-
han Westerlund.



ryska regionala (oblast-) kartor i ska-
lor på 1:500 000 och 1:200 000. Inför
2001 års färd hade läget ytterligare
förbättrats, då gick till exempel allde-
les utmärkta, tidigare hemliga, vitrys-
ka kartor i skala 1:100 000 och
1:50 000 att köpa i bokhandeln i Lett-
land. Till och med Daugavas forsar var
utsatta och flodens genomsnittliga
strömhastighet var noterad med jämna
intervaller. I Lettland fick jag också
tag på handbok över Sovjetunionens
vattenvägar.
Vid planeringen av Aifurexpeditio-

nen gjordes ändå en del underlåten-
hetssynder och förbiseenden av lik-
nande karaktär som för Kramp-
mackens del. Litteratursöken var inte
särskilt grundliga och ett annat exem-
pel är rekognosceringen längs Lovat
1995, som jag själv ansvarade för.
Den skedde under svår tidspress och
blev inte alls tillräckligt noggrann..
(Fig. 5.) Följden blev att jag under-
skattade de problem som kunde väntas
på denna flodsträcka, ett fenomen av
typen att man gärna ser det man vill se.
Detta fick till följd att expeditionen,
när den påföljande år nådde flodens
oframkomliga mellersta lopp, blev ne-
gativt överraskad och att etappens an-
svariga accepterade ett erbjudande om
traktortransport.
Så här på en hel del års distans får

jag dessutom en viss känsla av att
många av oss svenskar inför både
Krampmackenexpeditionen och Aifu-
rexpeditionen undermedvetet såg Ös-
teuropa och i synnerhet Sovjet som
terra incognita, okänt land. De tusen

åren mellan vikingatiden och nutiden
var som ett svart hål. Orsaken till det-
ta står nog att söka dels i väsensskilda
politiska system, dels språkproblem.
Inte många av oss hade heller turistat i
östländerna. Vi var ofta okunniga och
fördomsfulla. Vad gäller Sovjet och
ex-Sovjet innebar de obefintliga eller
endast rudimentära kunskaperna i rys-
ka dessutom att faktiskt existerande
information inte utnyttjades i planer-
ingen.
Utvecklingen av Internet medförde

därefter en revolution ifråga om till-
gänglig information och Himinglä-
vaexpedionen 2004 hade inga problem
att få fram goda storskaliga kartor över
sin tänkta färdsträcka. Här tycks re-
kognoscering och övriga förberedelser
också ha varit goda och tillräckliga
(men denna expedition fick å andra si-
dan andra problem som jag nämnt
ovan och återkommer till nedan).

Kopior och mentalitet
En synpunkt som ibland framförts är
att endast båtar som är maximalt exak-
ta kopior (ibland anspråksfullt beteck-
nade som ”repliker”) av vikingatida
skepp och båtar duger om man ska
kunna dra några säkra slutsatser av ex-
perimenten. Båtarna ska enligt denna
åsikt också helt och hållet ha tillver-
kats med tidstrogna verktyg och meto-
der. Mot detta står uppfattningen att
det går utmärkt bra att prova en färd
också med en båt bara den är av en
rimligt autentisk typ, speciellt som att
det aldrig någonsin kommer att vara
möjligt att göra en hundraprocentigt
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säker rekonstruktion av en förhistorisk
båt. Alla de projekt som nämns i den-
na artikel har mer eller mindre anslutit
sig till det sistnämnda perspektivet.
Att experimentell båtarkeologi inte

kan jämföras med naturvetenskapliga
experiment står ännu klarare om man
beaktar att bemanningen måste ske
med moderna människor, ofrånkomli-
gen präglade av vår egen tids anda.
Det är frivilliga som deltar på egen be-
kostnad och egna villkor. Liksom fors-
karen ställer sina frågor utifrån sin för-
förståelse kan deltagarna sägas anslu-
ta sig för att förverkliga sina föreställ-
ningar.Modernmentalitet yppar sig på
alla plan.
Men människor påverkas också av

sin omgivning. Det är den materiella
kulturens aktiva roll: har man motor
ombord förändrar det karaktären på
färden, den pockar på att användas.
Mobiltelefon, gps, dator och satellit-
uppkoppling är andra flagranta exem-
pel hur den moderna tiden kapslar in
färdexperimenten. Krampmackens re-
sa på 1980-talet genomfördes före mo-
biltelefonernas och gps-ernas tid, vil-
ket i viss mån gav den en annan ka-
raktär än de senaste årens expeditio-
ner. För bara under det korta tidsinter-
vall, ett 20-tal år, som behandlas i den-
na uppsats, har förbättrade telekom-
munikationer och andra innovationer
drastiskt krympt de mentala av-
stånden.
Vidare står det klart att floderna för-

ändrats mycket, dels ibland genom na-
turgeografiska processer, dels och i
synnerhet genom mänskliga ingrepp.

Ture Arne fotograferade Aifurforsen i
Dnjepr 1913 – när expeditionen med
Aifur passerade platsen 1996 täcktes
den av en 100 m djup damm. För öv-
rigt påverkar varje kraftverk floden
alltid en lång sträcka både uppströms
och nedströms. Beroende på terräng-
förhållandena kan det vara många
hundratals kilometer.
Men också innan vattenkraften blev

en bestämmande faktor förekom om-
fattande stenrensnings- och mudd-
ringsarbeten i många vattendrag för att
underlätta för sjöfart och flottning. Så-
dana åtgärder uppfattas inte spontant
av ett otränat öga.

Politiska problem
Efter 1983 års färd och med praktiska
erfarenheter från Wisla och Bug fram-
förde Erik Nylén således uppfattning-
en att ”floderna tycks i stort sett inte ha
förändrats på 1000 år” (Nylén
1983:104). Att det byggts kraftverk
undgick honom givetvis inte. Men i en
god uppslagsbok kan man till exempel
förWislas del inhämta att också ytterst
omfattande strandbanks- bottensrens-
nings- och uträtningsarbeten gjorts,
inte minst efter andra världskriget, i
avsikt att göra floden till Östeuropas
stora transportled. Nylén misstog sig.
En ytterligare källkritisk faktor är de

politiska förhållandena. De genomför-
da experimentella projekten har alla
påverkats starkt av politiska omstän-
digheter, också efter Sovjets fall. Till
excempel fick Himingläva 2004 inte
tillstånd att färdas utanför den prorys-
ka utbrytarrepublikenAbchasiens kust
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och Welet kunde inte passera den
sträcka av Dnjestr som den – likaså
proryska – utbrytarrepubliken Trans-
nistrien i Moldavien gränsar mot.

Inga mutor
Gränspassager har ibland varit byrå-
kratiska mardrömmar och visumpro-
blem har tvingat besättningsmän att
stanna hemma eller avbryta sitt delta-
gande i förväg. Expeditionerna har i
regel varit fattiga och självfinansiera-
de och att betala begärda mutor till po-
liser och andra har knappast ens varit
möjligt.
En problem av annat art som ibland

gjort sig gällande, speciellt kanske för
Aifur i Lettland 2001 och Himingläva
i Georgien 2004, är hanteringen av en
alltför gästfri lokalbefolkning. Att
tacka nej till fester i byarna är inte lätt
och inte heller kan man utebli från in-
bjudningar från värdlandets organisa-
tioner och myndigheter, vilka kanske
gjort allt för att underlätta genomfö-
randet av expeditionen. Med påföljd
att det blir svårt att hinna genomföra
själva färden!
Trots de svagheter och brister som

belysts i genomgången ovan får man
absolut inte kasta ut barnet med bad-
vattnet och underkänna vad som fak-
tiskt har presterats, ofta med hjälp av
stora personliga uppoffringar och oe-
gennyttiga insatser. (Också misslyck-
anden kan för övrigt ur vetenskapens
synpunkt vara lika värdefulla som
framgångar.)
För faktum är att försök med båtar

och skepp av skandinavisk vikingatida

typ numera gjorts på en hel rad östeu-
ropeiska floder, både större och
mindre. Den dokumentation och de ut-
värderingar som gjorts, främst av ex-
peditionerna med Krampmacken, Ai-
fur och Himingläva har gett en empi-
risk grund till diskussionen om fornti-
da färder och kommunikationsvillkor.
Det enskilt viktigaste med alla des-

sa expeditioner är att idéer kunnat prö-
vas i praktiken, alltid en god utgångs-
punkt inom vetenskapen. Vissa slut-
satser kan tyckas vara genant elemen-
tära men om man jämför med viss
äldre litteratur så står det klart att mis-
suppfattningarna om flodfärders möj-
ligheter och begränsningar varit
många.

Varierande flodförhållanden
En sådan i diskussionen ofta obeaktad
omständighet att det är stor skillnad
mellan olika floder. Vissa är breda och
djupa, andra smala och grunda eller
också kan det vara vice versa. Vatten-
föringen mellan olika år och säsongvis
varierar också alltid, i många fall väl-
digt mycket. Mycket vatten (vårflod)
betyder hård ström, litet vatten (som-
martorka) ständig risk för grundstöt-
ning. När jag för tio år sedan arbetade
med att utvärdera Aifurexpeditionen
1994–1996 och försökte få fram deta-
ljuppgifter om vattenföringen i de
nordvästryska floderna var dessa siff-
ror helt oåtkomliga. Genom en svensk
vattenkonsult som haft uppdrag i Nov-
gorod lyckades jag dock få fram och
publicera siffror för floden Volchov.
Numera finns sådana uppgifter till och
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med på Internet och belyser på ett slå-
ende sätt vattenföringens förhållan-
den.
Floder är med andra ord inte alltid

farbara och flodfart, särskilt mot
strömmen, har sina egenheter och svå-
righeter. Kölade skepp och båtar har
visat sig ganska tunghanterade. Det är
heller aldrig enkelt att förflytta skepp
och båtar långa sträckor över land. På
grund av detta tar flodfärder, även om
de är genomförbara, i regel lång tid.
Ett tydligt exempel är den i Nestors-

krönikan ofta citerade passagen om

”vägen från varjagerna till grekerna”
som följer floden Lovat. Expeditionen
med Aifur 1996 stiftade efterhand fy-
sisk bekantskap med de dramatiska
årstidsvariationerna i flodens vatten-
föring, dess relativt stora lutning och
de hundratals steniga forsarna. Denna
flod är ca 540 km lång och experiment
visade att dess mellersta och övre de-
lar inte tillåter några genomgående
båtfärder. Kontroll med skriftiga käl-
lor visar att så varit fallet också i hi-
storisk tid och inte heller arkeologin
kan sägas ge någon annan bild. Detta
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Fig. 6. Himing-
läva med oxar i
Kaukasus 2004.
Foto Håkan
Altrock.
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betyder inte att krönikan ljuger utan
snarare att den bör tolkas som att rese-
närer följde floden och utnyttjade dess
segelbara delar. I övrigt fick de gå, ri-
da eller åka släde.
Expeditionen med Krampmacken

använde hästar för landdrag i södra
Polen. Detta får enligt min mening ses
som en ad hoc-lösning. Och att som
expeditionen med Himingläva låta ox-
ar dra båten över några berg i Kauka-
sus (passhöjd 1150 meter över havet)
var en kreativ och rolig idé men bör
kanske ses mer som en sportprestation
än som en bekräftelse av uppgifter i
Ingvar den vittfarnes saga. (Fig. 6.)

Forskningsgenombrott
Sammanfattningsvis har de experi-
mentella färderna givit goda resultat
som reviderat många uppfattningar
om vikingatida flodfart. En annat vik-
tigt förhållande är att erfarenheterna
från experimenten stimulerat olika ar-
keologiska, historiska och etnologiska
undersökningar genomförts för att sät-
ta in experimenten i sitt sammanhang
och bedöma relevans och validitet.
Ett bra exempel är Søren Sindbæks

undersökning, där han ser Staraja La-
doga, Timerjovo, Gnojzdovo och
andra platser i Ryssland, där fynd ty-
der på skandinavisk närvaro under vi-
kingatid, som lager- och omlast-
ningsplatser i skärningspunkten mel-
lan sommar- och vintertransport
(Sindbæk 2003) Den stora mängden
fynd av släddelar, som framkommit i

Novgorods kulturlager, är ett stöd för
denna Sindbæks tolkningsmodell,
som jag ser som en bekräftelse på att
ett forskningsgenombrott i dessa frå-
gor ägt rum.
Behovet av att bredda och fördjupa

detta slags studier är stort. Speciellt är
allt slags jämförelsematerial om hur
trafiken var beskaffad och flöt i denna
områden i förmodern tid värdefullt.
Att vikingatidens sjöfarare hade något
slags övermänskliga eller övernaturli-
ga färdigheter, som faktiskt ibland an-
tytts, är en förklaring som vi givetvis
inte kan nöja oss med.
Färdvägarna från Ladogaområdet

mot Volga ännu inte fått samma prak-
tiskt-experimentella uppmärksamhet
som ”Vägen från varjagerna till gre-
kerna” och Ingvarstågets rutt mot
Kaspiska havet. Det brukar antagas att
Volgavägen – troligen via Onjega och
Bjeloozero – spelade en roll för för-
bindelserna mellan Skandinavien,
Volgabulgarien och kalifatet under
800- och 900-talen. Norr om denna led
ligger också de viltrika fångstmarker,
som under medeltiden utgjorde basen
för Novgorodfurstendömets välstånd.
Förra seklets gigantiska kanal- och

kraftverksbyggen har här omdanat
vattenvägarna helt. Men det är ändå
inte otroligt att obearbetade källor, bå-
de i landskapet och i arkivmaterialet,
skulle kunna komma att belysa frågan
om skandinavernas långresor i detta
stora område.
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Ijuli 2013 gjordes ett svenskt-rysktförsök att göra färden mellan de
gamla ryska städerna Novgorod och
Smolensk med båt. Avståndet fågelvä-
gen är ca 420 km. Flodvägen är det be-
tydligt längre. Man följer den sling-
rande floden Lovat uppströms nästan
500 km och korsar sedan de två vat-
tendelare som skiljer tre flodbäcken
med skilda avrinningsområden: Fins-
ka vikens, Rigabuktens och Svarta ha-
vets.
Några resultat från denna expedi-

tion, med båten Fornkåre, har rappor-
terats av båtens byggare och skeppare,
gymnasieläraren Lennart Widerberg
från Norrtälje (Widerberg 2013,
2014). Med hans goda minne kommer
jag här kort att gå igenom dem och
jämföra med tidigare insatser av lik-
nande slag och göra några iakttagelser
om värdet av experimentell arkeologi
i dessa frågor och i frågan om flodre-
sor i denna del av Europa.
Bakgrunden till det skandinaviska,

särskilt svenska, antikvariska intresset
för de ryska flodvägarna återfinns i de

skriftliga och berättande källor som
nämner skandinaviska furstar i de for-
nryska områdena på 800- och 900-ta-
len. Ett rikt arkeologiskt material vitt-
nar också av närvaron av skandinaver
i befolkningen där (jfr Jansson 1997).
De fornryska furstendömena stod un-
der bysantinskt inflytande, och det är
frestande att tänka sig att även långa
resor mellan Sverige och Konstantino-
pel ägde rum (jfr Crumlin-Pedersen
1989). Sådana resor är dock kända
med viss säkerhet endast från den
andra hälften av 1000-talet. Ett antal
svenska runstenar hugfäster då minnet
av legosoldater, som tjänat i kejsarens
garden och arméer.

Den ryska krönikan
Den ryska så kallade Nestorskrönikan,
vars bevarade redaktion härrör från
början av 1100-talet, innehåller en fan-
tasieggande paragraf som återspeglar
dessa långväga kontakter mellan den
romerska östern och Östersjöområdet:
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”När poljanerna levde för sig själva i
bergstrakterna, gick det en väg från varjager-
na till grekerna, från grekerna åter längs Dne-
pr, och vid Dneprs övre lopp fanns ett
dragställe till Lovot, och när man följer Lo-
vot kommer man till Ilmen, en stor sjö, och
från denna flyter Volchov och den flyter ut i
den stora sjön Nevo, medan denna sjös myn-
ning går ut i Varjagiska havet. (Nestorskröni-
kan, övers. G. Oxenstierna, 1998.)

Parentetiskt kan tilläggas att före-
ställningen om vikingaresor (varjager
den ryska termen för östvikingar)
längs denna väg är i hög grad levande
i dagens Ryssland. Den återfinns i re-
ferenslitteratur (t.ex. VVP:207) och
tar sig populära, ikonografiska uttryck
på anslag och husväggar på platser
längs Lovat. Det senare torde i sin tur
bygga på att Nestorskrönikan länge
varit obligatorisk läsning i ryska sko-
lor.

Experimentresor
Under tiden före första världskriget
gjorde svenska arkeologer en del un-
dersökningar om möjliga båtvägar på
de ryska floderna. Deras främsta in-
tresse var riktat mot Dnjepr och dess
forsar, som identifieras med skandina-
viska namn i en bysantinsk 900-
talskälla.
Den svenske forskaren Ture Arne

besökte och beskrev några av dessa
platser, som på 1920-talet kom att
dränkas under kraftverksdammar (Ed-
berg 2004 med där citerade källor).

Under Sovjettiden gjorde resere-
striktioner det omöjligt för utlänning-
ar att undersöka flodsträckor som kan
ha varit möjliga att befara för skandi-
naviska vikingatida resenärer. Men ef-
ter Sovjetunionens upplösning 1991
minskade hindren för besöken eller
avskaffades helt. Experimentella resor
på inre vattenvägar blev också tillåtet
och ett antal försök har därefter gjorts
(jfr Sorokin 2012).
Redan något tidigare, 1983 och

1985, hade en svensk expedition med
båten Krampmacken gjort ett allvar-
ligt försök att resa genom Sovjet till
Svarta havet, men var tvungen att vän-
da tillbaka vid gränsen och istället im-
provisera en väg genom Polen (floden
Wisla), Ungern (floden Tisza) och
slutligen längs Donau. Krampmacken
var en 8 meter lång båt rekonstruerad
efter ett fynd från Gotland. Projektet
leddes av Erik Nylén, som dokumen-
terade det i detalj (bl.a. Nylén 1983,
1987b, c, 1995). Krampmackenäven-
tyret blev en inspirationskälla för
många senare försök att resa med båt
genom olika delar av Östeuropa och
Ryssland (Edberg 2008).
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Fig. 1. Lovats fallhöjd från källan till myn-
ningen är ca 140 m.



FLODEN LOVAT

Här kommer jag i första hand att be-
handla problem som rör ”Vägen mel-
lan varjagerna och grekerna” som den
beskrivs i krönikan. Främst är det flo-
den Lovat som på grund av sin längd –
ca 530 km från källan i dagens Vitryss-
land till mynningen i sjön Ilmen – är
intressant. Lovat har en total fallhöjd
av ca 140 m och har inte använts för
genomgående båttrafik under historisk
tid. (Fig. 1.)
Expeditionen som jag nämnde i in-

ledningen använde båten Fornkåre, en
noggrant byggd kopia av ett arkeolo-
giskt fynd från Vik, Söderby-Karls
socken i Uppland (G. Larsson 2000,

2007). Fornkåre är klinkbyggd i ek, ca
9.60 m lång och ca 2,2 m bred och ros
med sex åror. Den kan också seglas
med ett 10 m2 råsegel, riggat på en lätt
fällbar mast. (Fig. 2.)
Fornkåres resa började på somma-

ren 2012, när båten, med start i Upp-
sala, fortsatte förbi Stockholm ut i
Saltsjön och efter några stopp på vä-
gen nådde S:t Petersburg i Ryssland,
fortsatte via floden Neva, Ladoga och
floden Volchov till Novgorod, där bå-
ten övervintrade (Widerberg 2013).
Fornkåres färd Uppsala–Novgorod

tog 23 dagar, varav en dag stillalig-
gande på grund av dåligt väder. Upp-
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Fig. 2. Fornkåre passerar en Lovatfors genom samtidig tågning från land och stakning från
båten. Foto Lennart Widerberg 2013.
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gifterna kan jämföras med andra färd-
experiment. Här ska bara ett exempel
på detta tas. Båten Aifurs färd Sigtu-
na–Novgorod 1994 tog nästan dubbelt
så lång tid, 42 dagar, varav tre dagar
stillaliggande (Edberg 1994:68f, Ed-
berg red. 1998:85). De två båtarna är
ungefär lika stora även om Aifur är
tyngre och mer djupgående. Aifur var
vid färden riggad med ett 19 m2 råse-
gel.
En jämförelse visar att Aifur segla-

de i runda tal 2/3 av den effektiva färd-
tiden medan Fornkåre seglade endast
ungefär halva tiden. Att Aifurs effek-
tiva färdtid var kortare, 307 timmar
jämfört med Fornkåres 339 timmar,
beror på detta. Segling går fortare än
rodd. Att expeditionen med Fornkåre i
dagar räknat gjorde färden mycket
snabbare än Aifur berodde på att Forn-
kåre gjorde färre uppehåll än Aifur,
vars besättning helst slog läger iland
varje natt. Fornkåres manskap fick of-
tast finna sig i att sova, äta och göra si-
na behov i och från båten. (Widerberg
2013.) (Tabell 1.) Båda expeditionerna
korsade Östersjön under sommaren
under goda, jämförbara men givetvis
inte identiska, väderförhållanden.

Färd uppströms
Färdexperimentet med Fornkåre åter-
upptogs i juli 2013 frånNovgorod. Bå-
ten korsade Ilmen (ca 20 m.ö.h.) och
fortsatte uppför Lovat. Efter 20 dagar
och många vedermödor hade Fornkå-
re nått en punkt strax söder om staden
Velikie Luki, ca 360 km från myn-
ningen, där expeditionen var tvungen

att göra ett avbrott. Förhoppningsvis
kan man fortsätta därifrån sommaren
2014. Velikie Luki ligger på ca 85
m.ö.h. Resan gick alltså uppströms
och floden blev allt smalare och steni-
gare vilket satte besättningen på prov.
Rodd, stakning och tågning (gående i
floden eller från stränderna) användes
växelvis eller i kombination.
Fornkåre är tillräckligt lätt för att lå-

ta sin besättning kunna dra båten med
muskelkraft uppför strandbrinkar och
korta sträckor över land, förbi dammar
och andra hinder. Detta blev nödvän-
digt i vissa fall. Inga moderna eller
anakronistiska hjälpmedel användes.
Erfarenheterna från Fornkåres flod-

färd 2013 kan jämföras med det tidi-
gare försöket att tränga fram längs
samma väg med båten Aifur 1996.
Liksom Fornkåre hade Aifur först kor-
sat Östersjön och nådde Novgorod ge-
nomNeva, Ladoga och Volchov. Aifur
var ca 9 meter lång och ca 2,2 meter
bred och sålunda i samma storleksk-
lass som Fornkåre. Men Aifur hade
kraftigare dimensionerad bordlägg-
ning och intimring, med högre fribord
och rigg, med betoning på att ge båten
goda seglingsegenskaper. Medan
Fornkåres skrovvikt var ca 500 kg, var
Aifurs snarare det dubbla.

Låg vattennnivå
Före försöket med Aifur, sommaren
1995, rekognoscerade jag från bil Lo-
vat på ett antal punkter från mynning-
en ända till källorna. Jag gjorde då den
optimistiska bedömningen att det bor-
de kunna vara möjligt att ta Aifur upp-
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Fig. 3. En landpatrull tågar Aifur mot strömmen på Lovat. Foto Föreningen Aifur 1996.

för Lovat och över vattendelarna mel-
lan Östersjöns och Svarta havets av-
rinningsområden (Edberg 1996b). Det
visade sig att dock jag bedrog mig. För
det första var vattennivån i floden
märkbart mindre året därpå, 1996, och
den tunga båten var under dessa om-
ständigheter svårare att hantera än jag
hade inbillat mig. Aifurs besättning
kunde med stora ansträngningar nå
staden Cholm, ca 190 km från Ilmen,
inte längre. (Fig. 3; Tabell 2.)
Aifur avverkade 1996 lite över 1/3

av Lovats längd medan Fornkåre 2013
nådde nästan exakt 2/3. Det är dock in-
te nödvändigt att följa floden hela vä-
gen till källorna, för om målet är Smo-
lensk är det lämpligt att hiva upp båten
ur floden på den plats där det är kortast
möjliga väg över den första vattende-

laren. På min spaningsresa 1995 kom
jag fram till att det borde kunna vara –
givetvis om vattennivån så tillåter – i
byn Prud, ca 50 km från Lovats källor.
Denna uppfattning finns också hos
ryska forskare. Prud ligger på ca 150
m.ö.h. och från platsen är det en ca 5–8
km lång landsträcka till floden Usvjat-
cha, som i sin tur rinner ut i Zapadnaja
(Västra) Dvina (Edberg 1996b med
där anförda källor). Efter en kort
sträcka på denna stora flod kan floden
Kasplja följas uppströms till en plats
där den andra vattendelaren, till
Dnjepr vid eller nära Smolensk, kan
nås och kortast möjliga landövergång
kan väljas. En del av denna sträcka
provades f.ö. med framgång av Aifur-
expeditionen 1996 (Edberg red.
1998:25f).
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Jag har följt de båda försöken noga,
både Aifur 1994–1996 som jag publi-
cerat en rad arbeten om (bl.a. Edberg
1994, 1995, 1996a, c, 1999a, 2002a;
Edberg red. 1998) och Fornkåre
2012–2013. Det fanns en del skillna-
der i de två expeditionernas organisa-
tion och ledning. Det fanns också
skillnader i vattenföringen i Lovat
mellan de två tillfällena, även om siff-
ror för att verifiera detta inte varit till-
gängliga. Den tredje och avgörande
skillnaden var enligt min mening att
den lättare Fornkåre kunde hanteras på
ett flexiblare sätt än den tyngre Aifur.
Lennart Widerberg (med ryska

samarbetspartners, bl.a. från båtklub-
ben Viking Nevo i Smolensk) och be-
sättning lyckades 2013 visa att det är
möjligt att färdas med en båt av skan-
dinavisk vikingatida typ längs större
delen av Lovat, något som jag själv
och andra, efter motgången med Aifur
1996, hade betvivlat (jfr M.G. Larsson
1999).
Jag är ganska säker på att Fornkåres

beslutsamme skeppare på något sätt
också kommer att lyckas avverka de
120 km som återstår av Lovat fram till
den första vattendelaren, om äventyret
kan fortsätta som planerat. Det måste
samtidigt understrykas att all sorts ex-
perimentell båtfärdsarkeologi endast
kan peka på vad som kan ha varit möj-
ligt eller omöjligt. Försöken har inget
självständigt bevisvärde ifråga om
förhistoriska förhållanden. Detta hind-
rar inte att de tillförda erfarenheterna,
sedda källkritiskt och i ett större sam-

manhang, i hög grad kan berika forsk-
ningen.
Hur Fornkåreexpeditionen fortsätt-

ningsvis kommer att lösa utmaningen
med passagen över vattendelarna
kommer att bli intressant. Erik Nyléns
av storpolitiska orsaker föranledda
övergång av passet i Karpaterna 1985
med Krampmacken gjordes genom att
besättningen sköt och drog båten, un-
gefär lika tung som Aifur, längs vä-
garna på en tvåhjulig kärra. Det var en
smart idé som fungerade mycket bra.
Aifurexpeditionen 1996 använde ock-
så vid några tillfällen framgångsrikt en
liknande hjulanordning, men detta
måste ändå ses som en nödlösning.
Den är inte känd från vikingatiden.
(Fig. 4.)
Widerberg har sagt sig vara nöjd

med Fornkåres egenskaper som båt på
Lovat, hittills. Det kan dock betonas
att flatbottnade båtar har uppenbara
fördelar i grunt vatten och sådana, till-
sammans med stockbåtar av olika ut-
föranden, är de vanligaste i det arkeo-

Fig. 4. Båtkärra byggd av lokalt skaffat vir-
ke. Aifurfärden 1996. Foto föreningen Aifur.
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logiska materialet från nordvästra
Ryssland. (Dubrovin 2000:431f; Soro-
kin 2000).

Förändringar
När man diskuterar värdet av experi-
mentella båtfärder, här i första hand
försöken med Fornkåre och Aifur,
måste erfarenheterna också relateras
till förändringar i de naturgeografiska
förhållandena. Mötte Aifurs och
Fornkåres besättningar 1996 och 2013
samma flod som deras eventuella före-
gångare 896 eller 913? Om inte, vilka
var skillnaderna? Landhöjning, klimat
och människans landskapspåverkan är
faktorer att begrunda. Jag har tidigare
på annat håll diskuterat dessa frågor
mer i detalj. Jag fann att geodynamis-
ka krafter, under den senaste tusenårs-
perioden, förmodligen har haft be-
gränsad inverkan på vattennivåerna i
nordvästryska sjöar och floder. (Ed-
berg 1999a med där anförda källor.)
Klimatförändringar, däremot, spelar

förmodligen större roll. Den varmaste
perioden i norra Europa under de se-
naste 1500 åren inträffade från ca 900
till ca 1150. Den föregicks och följdes
av perioder, svalare än genomsnittet
(SNA 1995:24).
Ryska arkeologer har på flera platser

längs den aktuella sträckan gjort stra-
tigrafiska observationer av fornläm-
ningar och dragit slutsatsen att vatten-
nivån i allmänhet var lägre under vi-
kingatiden än idag. A. M. Mikljajev
har lagt fram flera exempel, både från
stranden av Ilmen och Lovats och
Usvjatchas stränder. Hans slutsatser

var att boplatserna och gravfälten ifrå-
ga måste ha anlagts under en tid då
varken översvämningar eller högt
grundvatten kunde hota dem. Han
fann det otänkbart att vikingarna reste
i båtar på denna del av sträckan mellan
Östersjön och Svarta havet. Det var
helt enkelt inte tillräckligt med vatten
i floderna på den tiden. (Mikljajev
1992; jfr Sorokin 2012.)
När det gäller människans ingripan-

den är det tydligaste exemplet ett stort
vattenkraftverk i Volchov, som delvis
reglerar vattenståndet i Ilmen, vilket i
sin tur också påverkar Lovats nedre
lopp. Det finns vidare ett småskaligt
vattenkraftverk i Velikie Luki. Pål-
ningar i nedre Lovat vittnar om flott-
ning i ganska sen tid, vilket bekräftas i
referenslitteraturen. Flottning är i sin
tur alltid i större eller mindre utsträck-
ning förknippad med arbete att ta bort
stenar och andra hinder i fåran, och
detta har säkert också ägt rum också
här. Den moderna floden är betecknad
som segelbar från mynningen och 40
km uppströms (GSE: Kholm, Lovat;
VVE: 208–209).

Kraftig vårflod
Sammanfattningsvis måste man inse
att Lovat i dag inte är samma flod som
den var för mer än tusen år sedan.
Samtidigt är osäkerheten vid jämförel-
ser mellan förutsättningarna för båttra-
fik ganska hög. Vad som utan vidare
står klart vad gäller dagens förhållan-
den är att vårfloden i samband med
snösmältningen kan vara mycket kraf-
tig. Detta vittnar de åtta till tio meter
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höga strandbankar med spår av ero-
sion om, som kan observeras på vissa
sträckor av floden. Den snabba ström-
men under denna period gör den helt
ofarbar. På sommaren är det, såsom
framgått ovan, istället bristen på vat-
ten som är ett problem för sjöfarten.

Slädtransporter
I norra och nordvästra Ryssland har
vintern i historisk tid erbjudit ett alter-
nativ för både resor och transporter.
Som också påpekats av Mikljajev sak-
nas norröna historiska och berättande
källor som beskriver vikingatida sjö-
fart på ryska floder. Men det finns å
andra sidan ett antal exempel där på
hur snö och kyla skapat goda förut-
sättningar för resor (Mikljajev 1992;
Edberg 2002b).
G. E. Dubrovins genomgång av

fynd från Novgorod visar på materiel-
la belägg för klinkbyggda kölbåtar av
skandinavisk tradition. Men dessa är
ganska få till antalet jämfört med de
fynd av föremål från flatbottnade bå-
tar, stockbåtar och flottar som kan hän-
föras till en inhemsk tradition. I
Dubrovins material fanns nästan 1000
föremål som representerar kälkar, slä-
por och slädar. De är av många slag,
inklusive tre meter långa fraktslädar,
avsedda för tunga transporter. (Dubro-
vin 2000:431p och passim.) Søren
Sindbæk har betonat att inom arkeolo-
gin är vintertransporter underbelysta i
förhållande till skeppsteknologi och
vagnar (Sindbæk 2003).
Enligt P. E. Sorokin så reste vi-

kingatidens skandinaver på egna kölar

till Staraja Ladoga och Novgorod men
inte längre in i landet. De kontrollera-
de vägen från Östersjön över Neva och
Ladoga till Staraja Ladoga medan den
fortsatta vägen (således ”mot greker-
na” i krönikan, RE anm.) kontrollera-
des av den inhemska befolkningen.
Sorokin har också visat att vattennivån
i Volchov vid Staraja Ladoga stod en
till en och en halv meter lägre under
vikingatiden än i modern tid, vilket
gjorde sjöfart uppströms svår. (Soro-
kin 2006; jfr Edberg 1999a med där
angivna källor.)

Under bar himmel
Det är värt att uppmärksamma det fak-
tum att krönikans text inte uttryckligen
säger att vägen mellan varjagerna och
grekerna användes för endast båttra-
fik. Søren Sindbæk har föreslagit att de
tidiga fornryska handelscentra växte
upp på platser där man bytt från som-
mar- (havs- och flod-) till vinter-
(land-) transporter (Sindbæk 2003; jfr
Westerdahl 1994).
Mikljajev såg i sitt arbete den norra

delen av ”vägen från varjagerna till
grekerna” som en ren vinterväg, något
som jag tror är att gå onödigt långt. Det
är, tror jag, rimligare att anta att rese-
närer följde floderna och begagnade
båtar där det var möjligt och andra
färd- och transportmedel när detta var
nödvändigt eller lämpligt. Att färdas
med båt med- eller motströms är ju in-
te heller samma sak, oavsett förhållan-
den i övrigt. Likaså är det givetvis ock-
så skillnad mellan persontrafik och
godstransporter. (Varken Aifur eller
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Fornkåre medförde någon last.) Men
forntida vinterfärder var nog heller in-
gen barnlek. Vinderdagar är korta och
vägen kanske obanad. Skjutsstationer
och värdshus fanns vid denna tid knap-
past ännu utan man fick vara beredd på
att övernatta som det föll sig, till och
med under bar himmel (jfr Edberg
2002b).
I äldre forskning kan man ibland se

en okritisk syn påmöjligheterna till vi-
kingatida långfärder på ryska floder.

Den danska-norska vikingatida mariti-
ma expansionen västerut har därige-
nom getts en slags svensk östlig mot-
svarighet, baserad på luftiga, scha-
blonmässiga antaganden (jfr Edberg
1996a, 1999b). De moderna experi-
mentfärderna, inte minst Aifurs, har
betytt mycket för att ifrågasätta och
nyansera dessa uppfattningar.
Erfarenheterna med Fornkåre ger nu

ytterligare ett värdefullt, konkret un-
derlag för den fortsatta diskussionen.
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Aifur 1994
Sigtuna–Novgorod
Antal dygn: 42

Tid under gång: 307 tim
Därav segling: 192,5 tim
Därav rodd: 114,5 tim
Distans: 1382 km

Fornkåre 2012
Uppsala–Novgorod
Antal dygn: 23

Tid under gång: 339 tim
Därav segling: 167 tim
Därav rodd: 172 tim
Distans: 1362 km

Aifur 1996
Novgorod–Cholm

12 dagar: 20 km/dag

Fornkåre 2013
Novgorod–Cholm
9 dagar: 27 km/dag
Cholm–etappslut

11 dagar: 15 km/dag
Novgorod–etappslut
20 dagar: 20 km/dag

Tabell 1. Data från Aifurs och Fornkåres
färder från Sverige till Ryssland (Edberg
red. 1998:85; Widerberg 2013).

Tabell 2. Data från Aifurs och Fornkå-
res färder söderut från Novgorod. Aifur
nådde Cholm, Fornkåre avbröt etap-
pen strax söder om Velikie Luki. (Ed-
berg red. 1998:85; Widerberg 2014).





Ijuli 2016 nådde expeditionen medFornkåre sitt slutmål, den gamla
ryska staden Smolensk. Fornkåre blev
därmed den första vikingatida båt som
i modern tid – och utan otidsenliga
metoder – tillryggalagt hela sträckan
från Sverige till Dnjepr, en flod som
slutligen mynnar i Svarta havet.
Av praktiska skäl genomfördes ex-

peditionen utspridd över flera år. Den
första och längsta etappen, mellan
Uppsala och Novgorod, ägde rum
2012. Den andra, med en lång upp-
strömsrodd på floden Lovat, 2013.
Den tredje 2014, då den första vatten-
delaren passerades och den fjärde och
sista 2016 (karta 1). Fornkåres besätt-
ning har bestått av frivilliga, både från
Sverige och Ryssland.
Fornkåre är en 9,6 meter klink-

byggd ekbåt, kopia av en vikingatida
båt som påträffats i myrmark i Söder-
by-Karl och rekonstruerats (originalet
finns utställt på hembygdsmuseet
Erikskulle, ”Roslagens Skansen”).
Båtens skeppare Lennart Widerberg

har här i Situne Dei, och i samarbete

med redaktionen, skrivit om färdens
bakgrund och två inledande etapper
(Widerberg 2013, 2014). Denna avslu-
tande artikel, som sammanfattar etapp
tre och fyra, bygger på information
från Widerberg.

Första landdraget
Etapp tre, i juli 2014, inleddes med en
besvärlig rodd på den smala, grunda
och steniga övre Lovat. De ca 100 km
som återstod krävde åtta dagars hårt
arbete. Att det trots allt gick att tränga
fram ända till den punkt där det är kor-
tast möjliga avstånd över vattendela-
ren var en positiv erfarenhet. Expedi-
tionen med båten Aifur 1996 hade
tvingats avbryta flodfärden långt tidi-
gare.
Vid byn Prud som ligger ca 150 me-

ter ö.h. är dragsträckan fågelvägen ca
6 km. I praktiken blev den något läng-
re. Den metod som Widerberg valde
var att skjuta och dra båten på träsla-
nor, huggna på platsen där det växte
gott om asp. Omgivningarna var sum-
piga och metoden fungerade bäst på
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Över två vattendelare
till Dnjepr
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fastare mark och grusvägar. En svårig-
het var att hålla båten på rätt köl sam-
tidigt som den fördes framåt. Först på
fjärde dagen och efter ca 10 km drag-
ning nådde Fornkåre Uzmensjön på
andra sidan vattendelaren (fig. 1).
Därifrån gick det ganska lätt att fort-
sätta nedströms floden Usvjatcha till
dess utlopp i floden Dvina.
I juli 2016 var Widerberg tillbaka i

Ryssland för att avsluta expeditionen.
Fornkåre var kvar i Ryssland, vårdad
av hans samarbetsparter föreningen
Viking Nevo i Smolensk.
Båten sjösattes ännu en gång, och

färden gick utan problemmot den sva-
ga strömmen på floden Kasplja. Ibland
kunde man också använda ett hjälpse-
gel. Kontrasten var stor mot det hårda
slitet på Lovat.
Vid byn Kasplja togs båten åter upp

på land för ett nytt drag, för här ligger
vattendelaren mellan Östersjöns och
Svarta havets flodområden.

Annan lösning
Nu provade Fornkåres skeppare en an-
nan lösning. Av en tallstock och enbart
med hjälp av yxa, hammare och
stämjärn byggde han en enkel liten
kärra. En del av stocken fick bli hjul
genom att den mellersta delen delvis
höggs bort för att utgöra axel. Under-
sidan av en annan bit av stocken skå-
lades ur för att matcha axeln. Ovansi-
dan av denna försågs med piggar som
stöd för båtkölen (fig. 2). Som väntat
blev friktionen mellan de två stockar-
na kraftig men kunde hållas i schack
genom att stanna ofta och låta kärran

svalna samtidigt som slitytorna fetta-
des in. Den enkla anordningen höll i
två dygn och ca 24 km landfärd. Efter-
som hjulens diameter var liten så var

Fig. 1. Fornkåres första ryska landdrag
(2014) med båten på slanor. Foto Lennart
Widerberg.

Fig. 2. Närbild på stockkärran från Forn-
kåres andra landdrag. Foto Lennart Wider-
berg.



kärran oanvändbar i ojämn terräng
utan existerande grusvägar och stigar
utnyttjades så mycket som möjligt.
Denna fiffiga anordning skulle gi-

vetvis förr eller senare ha gått sönder,
men att göra en ny på platsen hade va-
rit rätt enkelt. Ännu bättre vore att ha
färdighuggna reservdelar med sig och
därmed slippa plötsliga haveriavbrott.

Vikingatida gravfält
Det sista draget kundemöjligen ha för-
kortats om det gått att använda någon
av områdets åar. Men de visade sig vid
en rekognoscering föra dåligt med vat-
ten och dessutom vara starkt överväx-
ta med hindrande buskage.
Efter att ha sjösatt i Dnjepr roddes

Fornkåre uppför denna breda flod till
Gnjozdovo, där besättningen fick en
visning av de arkeologiska undersök-
ningarna. Här ligger ett av Europas
största vikingatida gravfält med en hel
del spår av skandinavisk närvaro. Där-
efter avslutades expeditionen genom
rodd till själva Smolensk.
Expeditionens grunddata återfinns i

en tabell (tabell 1). Intressantast är nog
siffran för medelvärdet för färd på in-
sjöar och floder, ca 23 km per dag.
Denna uppgift bör, sedd i sitt samman-
hang, vara en indikation på en sanno-
lik hastighet vid förhistoriska färder.

FORNKÅRE
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Karta 1. Fornkåres etappmål
under färden genom Ryssland:

1=2012, 2=2013, 3=2014 och 4=2016.
Karta förf.
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Tabell 1. Fornkåres färd från Uppsala till Smolensk i siffror.
Daglig medeldistans c. 31 km, på insjöar och floder ca 23 km, landdrag ca 7 km. Daglig me-
deldistans etapp 1: ca 59 km, etapp 2: ca 21 km, etapp 3 ca 10 km, etapp 4: ca 16 km.
Tabell förf.
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