
 

FÄRDER
I ÖSTERLED

 

Experiment, källor, myter och analogier

 

Rune Edberg

Stockholm Marine Archaeology Reports 2



 

FÄRDER 
I ÖSTERLED

 

Experiment, källor, myter och analogier

 

Rune Edberg

SMAR – Stockholm Marine Archaeology Reports, No. 2
Dept. of Archaeology, University of Stockholm

Editors: Åke Hyenstrand and Carl Olof Cederlund

Utgiven i samarbete med Södertörns högskola

STO C K H O L M 2002

I S B N 91-631-2017-8

Akademitryck, Edsbruk



Serien ”The Stockholm Marine Archaeology Reports”

Serien ”The Stockholm Marine Archaeology Reports” inleddes med en första vo-
lym 1995. Det skedde genom publiceringen av rapporten över det nordiska, skepps-
arkeologiska symposium, som arkeologiska institutionen vid Stockholms universi-
tet och Statens sjöhistoriska museer arrangerade i Oskarshamn i maj 1989, tillsam-
mans med staden och hembygdsföreningen där. Seminariets tema var ”Huvud-
frågor och problem inom nordisk skeppsarkeologi, med tonvikt på medeltida
skeppsfynd”. 

Sedan den första volymens utgivning har flera förändringar inträffat inom den
marinarkeologiska forskningen och universitetsundervisningen i Stockholmsområ-
det. Denna är sedan 1997 förlagd till Södertörns högskola vid vilken marinarkeo-
logi erhållit status som ett särskilt akademiskt ämne. Undervisningen i ämnet
genomförs och utvecklas nu vid sidan av undervisning i allmän arkeologi. For-
skarutbildning i arkeologi med marinarkeologisk inriktning planeras kunna inledas
under det innevarande året.

När den andra volymen i serien nu utges år 2002, är den ett resultat av samver-
kan mellan arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet och högskolans
marinarkeologiska forskning. Som redaktörer för serien ser vi denna volym som ett
uttryck för det goda samarbetet på det marinarkeologiska området mellan våra re-
spektive institutioner. Vi räknar med att det skall bli möjligt att i samma form pu-
blicera flera resultat av denna samverkan.

Åke Hyenstrand        Carl Olof Cederlund
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Förord till seminarieupplagan
I detta häfte har jag samlat några uppsatser som jag publicerat eller som är under
publicering i olika tidskrifter och böcker. Texterna ryms alla inom ramen för mitt
avhandlingsarbete. För beledsagande figurer och foton hänvisas läsaren till origi-
nalpublikationerna. Där återfinns också Abstracts och Summaries. Referenslistor-
na har sammanförts till en gemensam förteckning.

Rune Edberg
12 september 2001

Förord till tryckupplagan
En duplicerad upplaga av detta arbete framlades 19 december 2001 vid ett licentiat-
seminarium vid Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet. 

I den föreliggande tryckupplagan har uppsatsen ”I Rogvolods kölvatten” aktua-
liserats genom att kort tillägg. Dessutom har på förslag av opponenten ytterligare
en uppsats, nämligen ”I kanot till bäverns rike”, medtagits. Uppsatserna har vidare
kompletterats med figurer och Summaries.

Ebba Edberg har granskat svenskan, Jon Adams och Uainnin O’Meadhra engel-
skan. Båtritning och färdkartor är signerade Johan Westerlund.

Viktiga delar av min forskning har utförts inom ramen för projektet ”Marin-
arkeologin i Östersjöområdet” vid Södertörns högskola.

Varmt tack till alla som stått mig bi under resans gång.

Rune Edberg
12 februari 2002
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”Plötsligt hajade Ivan Ivanovitj till.
– Forsen! utropade han och drog ner den fläckiga mössan över pannan, fällde ner 

öronlapparna och band ihop dem under hakan.
Kanske 500 meter framför dem fräste en silverglänsande rygg av vitt skum, 

som slog mot svarta klippblock.
Det var den första av forsarna som de måste igenom…”

Jevgenij Jevtusjenko
Jagodnyje mesta



IM A J 922 anlände en ambassad från den
abbasidiske kalifen i Bagdad till fursten i
Bulgar vid stora Volgakröken. Bland

medlemmarna i beskickningen, som varit på
resande fot i över ett år och upplevt hemska
strapatser, fanns en dignitär vid namn Ah-
med ibn Fadlan. 

Efter hemkomsten skrev denne en detalj-
rik reseskildring där han bland annat rappor-
terade om ett möte med medlemmar av ett
säreget folk som han kallar rus och som han
träffat och frågat ut med hjälp av tolk. Dessa
rus beskrivs ingående både till utseende och
seder. En skildring av en eldbegängelse i båt
av en avliden hövding är speciellt berömd,
och brukar nuförtiden återges i alla populär-
vetenskapliga vikingaböcker. Ibn Fadlan
konstaterar också att rus till professionen är
handelsmän, må vara att de är beväpnade till
tänderna. Det Bulgar, som den muslimska
ambassaden besökte, var vid denna tid en av
världens största skinnhandelsmetropoler
(Birkeland 1954:17ff; Martin 1986:5ff; Wi-
kander 1978:63ff; Lund Warmind 1995). 

Det finns i och för sig motsägelsefulla
uppgifter i Ibn Fadlans redogörelse vilket gör
att etniciteten hos hans rus inte är oomstridd
(Arne 1941; jfr Carlemalm 1998). Men andra
källor stöder uppfattningen att skandinaver
under 800-talet och början av 900-talet gjor-
de färder till så avlägsna områden som mel-
lersta Volga och Volgas nordliga biflod Ka-
ma, som rinner upp i det på pälsverk rika Per-
mien. Dessa skandinaver kom möjligen di-
rekt från hemlandet men troligare från han-

delsstationer som Staraja Ladoga och Goro-
disjtje i östra Östersjöområdet. De kan ses
som entreprenörer i de nordliga tajga- och
tundraregioner som producerade sobel,
svarträv och andra fina skinn samt slavar för
avsalu till den dåtida världens stora högkul-
turer, i första hand kalifatet och Bysans (Bir-
keland 1954; Martin 1986:10ff; Jansson
1987; Nosov 1992).

På 800-talet återfinns i källorna skandina-
ver också som furstar och krigare i det bli-
vande ryska rikets västliga och sydliga delar.
Det framgår att de där skaffat sig en ställning
inte i första hand tack vare handel utan sna-
rare med hjälp av militär styrka och skatteut-
taxeringar från lokalbefolkningen. I ett över-
gångsskede tycks skandinaverna i Kievom-
rådet för övrigt ha allierat sig med regionens
existerande chazariska övervälde och betalat
tribut dit. 

Enligt Nestorskrönikan, sammanställd
långt efteråt (på 1110-talet), spelade skandi-
naverna i detta skede en direkt avgörande roll
i den fornryska statsbildningsprocessen och
den furstedynasti som gick segrande ur tron-
striderna räknade skandinavhövdingen Rurik
som sin stamfader. Men krönikan är i hög
grad tendentiös och kritiskt studerade arkeo-
logiska och historiska källor ger en betydligt
mer nyanserad bild. Det mesta tyder också på
att skandinaverna mycket snabbt lät sig inte-
greras i den slaviska majoritetsbefolkningen
och dess andliga och materiella kultur
(PVL:27ff; Jansson 1987, 2000; Larsson
1993; Noonan 1998). 
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IBN FADLAN, FÖRMODAR JAG? 

Några frågor om skandinavers resor 
i österled under vikingatiden1



På 900-talet började ytterligare en katego-
ri skandinaver att bege sig österut, nämligen
de legokrigare som de slaviserade rusfurstar-
na rekryterade i Sverige och Norge till sina
hirder och privatarméer. Strax före
millennieskiftet skapade sedan kejsar Basi-
leios II i Konstantinopel sitt berömda
väringagarde och dit begav sig nya skaror av
skandinaviska äventyrare. Också andra kar-
riärvägar öppnades i de bysantinska arméer-
na. De flesta rekryter tog troligen resvägen
genom rusriket, på samma sätt som den mest
kände bland dem alla, den norske prinsen
Harald Sigurdsson (hårdråde) gjorde (Blön-
dal 1978:45ff; Larsson 1991). Att en hel del
av dessa skandinaver stupade därute vittnar
ett antal runstenar om. Vissa av dem som kla-
rade livhanken kan ha rotat sig och stannat
kvar medan ytterligare andra återvänt, med-
förande sådana amuletter, smycken och an-
dra föremål av rysk eller orientalisk karaktär
som nu ibland påträffas i gravar och boplats-
lager hos oss (Fig. 1–2).

Att på detta sätt dela upp den skandinavis-
ka penetrationen i österled i tre ”vågor” är en
betydlig förenkling men ger ändå en antydan
om de mycket komplexa och i stor utsträck-
ning ännu bristfälligt kända realiteterna bak-
om vad som populärt brukar kallas ”vikinga-
färder i österled”. 

•••
Ansatsen i min forskning är att belysa aspek-
ter på problematiken vid vikingatidens färder
till, från och i områdena öster om Östersjön.
Metoderna är experiment, käll- och ideologi-
kritik samt komparativa studier. En grund-
bult är att färdproblematik, också förhisto-
risk, inte kan förstås enbart eller ens främst i
tekniska termer. Färder är ”humanistiska
projekt” och sociokulturella, ekonomiska,
politiska och andra faktorer måste undersö-
kas konkret och vägas in i förklarings- och
tolkningsprocessen. 

Som vetenskapligt ansvarig för den re-
konstruerade vikingatida båten Aifurs färd
från Mälaren till Dnjeprs mynning
1994–1996 dokumenterade jag färdförhål-
landen, tidsåtgång, praktiskt-topografiska
problem och liknande omständigheter. Detta
projekt, kallat ”Expedition Holmgård”
(Holmgård var det skandinaviska vikingati-
da namnet på Novgorod och stadens före-
gångare, Gorodisjtje) är det första som ge-
nomförts i modern tid på den led som i Nes-
torskrönikan kallas ”Vägen från varjagerna
till grekerna”. Speciellt de förhållanden, som
expeditionen stötte på vid vattendelaren mel-
lan Östersjöns och Svarta havets avrinnings-
områden, har uppmärksammats. Kortfattat
går de ut på, att floden Lovat i dagens situa-
tion inte är farbar i sitt övre lopp och sanno-
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Fig. 1. Bysantinskt sigill med en bild av
ärkeängeln Mikael tillhörande en officer i
väringagardet. Efter Mordtmann

Fig. 2. Fornrysk yxamulett, påträffad i
Sigtuna, troligen hemförd av en svensk
legosoldat. Teckning Johan Westerlund



likt var det i ännu mindre grad under vikinga-
tiden. Det har visats att vattenståndet då var
lägre än nu. Detta innebär bland annat att
krönikans uppgifter på denna punkt avgjort
måste bli föremål för prövning (Edberg
1999a; jfr Mikljajev 1992).

Andra erfarenheter från färderna med Ai-
fur överensstämmer rätt väl med dem från
likartade projekt, i synnerhet den gotländska
båten Krampmackens experimentella färd på
östeuropeiska floder 1983–1985 (Nylén
1987a) och den norska expeditionen 1992
med skeppet Havørn. Det står till exempel
helt klart, att uppströmsrodd på floder är be-
tydligt mer tidskrävande än vad forskare som
enbart haft ett skrivbordsperspektiv på verk-
ligheten räknat med. Likaså har förhållande-
na vid flodövergångarna kunnat studeras på
plats och olika typer av båttransport mellan
flodsystemen kunnat prövas experimentellt.
Därmed har i äldre forskning ofta lanserade
föreställningar om att det varit en smal sak att
förflytta tungt lastade skepp långa sträckor
över land kunnat avskrivas. 

En granskning av ryska källor och histo-
riska analogier visar för övrigt att de flod-
övergångar (ryska: volok) som spelat en stor
roll i rysk transporthistoria oftast men inte
alltid är platser där gods – inte båtar – bärs
mellan sjöar och floder (t ex Morgan & Coote
1886:190ff; Makarov 1994). Vidare framstår
det som lika uppenbart som självklart att oli-
ka båttyper använts i olika vattenmiljöer, och
att också skandinaver brukat lokala, traditio-
nella båttyper även om det säkert också före-
kommit att de även i öst satt ihop klinkbygg-
da båtar av nordisk typ (jfr Sorokin 1997b). 

Etnografiska källor visar att mindre, lätt-
transportabla båtar för lokala behov funnits
sedan lång tid (Levin & Potapov
1961:107ff), men bevis för att det någonsin
existerat ett genomgående transportsystem
baserat på sådana farkoster – i stil med det
som pälshandelsbolagen i Nordamerika eta-
blerade med hjälp av kanoter på 1700-talet –

saknas. Stora floder som Volga, Dnjepr och
andra har i sina mellersta och nedre lopp
otvivelaktigt fungerat som viktiga artärer för
handeln men trafiken där har alltid varit helt
beroende av den politiska situationen längs
stränderna. I rysk historia har för handel
gynnsamma fredliga och laglydiga förhållan-
den varit mer undantag än regel. 

Noter
1 Nya marinarkeologiska perspektiv. Red. R.Edberg och J.

Rönnby. Stockholm 2001.

FÄRDER I  ÖSTERLED

13



SO M M A R E N 1994 genomfördes Expe-
dition Holmgård, en färd från Sigtuna
till Novgorod, med en rekonstruerad

båt (döpt till Aifur) av vikingatida typ. Expe-
ditionen är den första svenska av detta slag
som släppts in i Sovjetunionen/Ryssland och
ett prov på experimentell arkeologi i samma
anda som expeditionen med båten Kramp-
macken 1983 och 1985, som leddes av Erik
Nylén (Nylén 1983, 1987a). Flera av med-
lemmarna i den privata förening som lät byg-
ga och äger Aifur, däribland artikelförfatta-
ren, deltog för övrigt som besättningsmän i
Nyléns färd.

Inför Krampmackenbygget konstaterade
Nylén att välbevarade, kompletta förebilder
av vikingatida båtar från svenskt område
saknas. Han valde båtfyndet från Tingstäde
träsk – den så kallade Bulverksbåten (Vare-
nius 1977, Cederlund 1980) – som utgångs-
punkt för rekonstruktionsarbetet och tilläm-
pade därefter vad han kallade för ”sannolik-
hetsprincipen”. Krampmacken kom till slut
att innefatta konstruktionslösningar av detal-
jer som går tillbaka bland annat på småbåtar-
na i Gokstadfyndet, Helgeandsholmenbåtar-
na och skeppen från Skuldelev (Nylén 1983,
1987a).

Krampmackens seglings- rodd- och dra-
gegenskaper provades grundligt under Ny-
léns expedition, som med hjälp av en rad oli-
ka besättningar behövde 167 dygn för sin ca
3 300 km långa färd mellan Gdansk och Mi-
klagård/Istanbul. Nylén föreställde sig att det
varit möjligt för vikingatidens gotlänningar

att färdas med båtar av Krampmackentyp he-
la vägen från Östersjön till Svarta havet, en
hypotes som han ansåg bekräftad genom ex-
peditionens framgång (Nylén 1983, 1987a).

Krampmacken uppvisade under färden
goda seglingsegenskaper vid akterlig vind.
För rodd fanns förberedd plats för tio åror
men i praktiken gick det bara att ro med sex
samtidigt. Och trots båtens behändiga format
(8 m lång) fick besättningen erfara att den var
mycket tung att ro mot strömmen på floder-
na. Långa landtransporter genomfördes un-
der expeditionen smidigt med hjälp av en
hjulkonstruktion (Nylén 1983 och 1987a. Se
också Sjöstrand 1988, Oreheim 1989 och Ed-
berg 1993 – alla tre författarna expeditions-
deltagare – för kompletterande och vissa från
Nylén avvikande tolkningar av erfarenheter-
na). 

•••
Syftet med den nya båten var att den skulle
bli en minst lika god seglare som Kramp-
macken och samtidigt ha bättre roddegen-
skaper än denna. Aifurprojektet anslöt sig till
Nyléns syn på rekonstruktionsmöjligheterna
och utgångspunkten för bygget blev att inom
rimliga ekonomiska ramar skapa en tidstro-
gen, funktionell plattform för färdexperi-
ment. 

Aifurs byggprocess sågs således inte som
något ändamål i sig och hade ingen annan in-
riktning än att skapa just den nämnda platt-
formen. Därför användes utan någon tvekan
moderna verktyg, när så var praktiskt och
lämpligt, vid bygget. Vidare utfördes bord-
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LÅT DET GUNGA OM 
BÅTARKEOLOGIN 

Utgångspunkterna för Aifurprojektet 
och några erfarenheter från Expedition Holmgård1



RUNE EDBERG

16



FÄRDER I  ÖSTERLED

17

Fig. 3–4. Aifurs konstruktion och riggning.
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läggningen i sågad furu. Likaså valdes för
hållbarhetens skull kopparnitar istället för de
järnnitar som var det vanliga på vikingatiden
och (den osynliga) tätningen mellan borden
utfördes i syntetiskt material istället för i tra-
ditionellt. 

Ritningarna till Aifur, vilka utfördes inom
föreningen, bestod av ett sidoperspektiv och
tre tvärsektioner. Grunden var Bulverksbåten
och Krampmacken men en utpräglat spänsti-
gare skrov- och stävlinje tillfördes, inspire-
rad av C-G Blombergs rekonstruktionsför-
slag av båten i graven Valsgärde 7 (Arwids-
son 1977) (Fig. 3–4).

Båten, som är 9 meter lång och 2,20 m
bred, byggdes på vårvintern 1992 av Jan
Norberg, Gammelgarn, en båtbyggare med
rik erfarenhet av att hantverksmässigt bygga
båtar på klink i gotländsk allmogetradition.
Föreningens medlemmar assisterade under
bygget men löpande beslut om konstruk-
tionslösningar överläts till yrkesmannen
Norberg. Bygget gick till på för klinkbyggda
båtar traditionellt sätt: utifrån den sträckta
kölen och stävarna restes skrovet upp bord
för bord. Borden basades i ånga strax före
fastsättningen och vid bordläggningen an-
vände båtbyggaren enkla mallar, som han
tillverkade efter ritningarna. När borden var
fastnaglade i varandra fästes spanten, tofter-
na och knäna i skrovet med enedymlingar. 

Kölar, stävar, spantens bottenstockar och
övriga trädetaljer utfördes i naturligt krok-
vuxen furu. Mastfästet höggs ut i ek liksom
slitköl och styråra. Skrovet ytbehandlades
med en blandning av tjära, terpentin och lin-
olja. Håarna (årpinnarna) försågs med ham-
nor (hamleband, håvidjor) av läderremmar,
fästade i borrade hål i ässingarna (relingslis-
terna). Styråran var ursprungligen 280 cm
lång men kortades efter första säsongens
provseglingar till 265 cm och har sedan suc-
cessivt kortats ytterligare (under Expedition
Holmgård var åran 215 cm).

Masten, 6,4 m hög, tillverkades i gran.
Rån, också i gran, är 6 m. Masten försågs

med för- och akterstag och vant, de senare
fästade något akter om masten. Masten står
löst i mastfästet och låses med en järnläm vid
ett urtag i den centrala toften och går därmed
att lossa på ett ögonblick. Stag och vant går
också att lossa med några handgrepp för att
möjliggöra en snabb fällning av masten. Stå-
ende och löpande rigg utfördes i hampa. Seg-
let fick måtten 6 x 3,5 m och syddes i kort-
fibrigt, estniskt linne. 

Aifur blev något lättare och smidigare än
Krampmacken men ändå mycket robust.
Skrovvikten är ca 600 kg (mot Krampmack-
ens ca 800) och djupgåendet olastad ca 35
cm, därav köl och slitköl ca 20 cm. Med sju-
åtta mans besättning, tält, personlig utrust-
ning och lätt proviant ombord är djupgåendet
ca 50 cm. 

Efter sjösättning i juni 1992 utfördes som-
rarna 1992 och 1993 olika seglings- rodd-
och dragprov (Edberg 1993, 1994).

Redan vid bygget av Aifur var målsätt-
ningen att göra en färd i österled. Den poli-
tiska utvecklingen i Ryssland gjorde att det
sommaren 1994 blev möjligt att få de nöd-
vändiga tillstånden. Själva expeditionen ge-
nomfördes i samarbete med Sigtuna museum
och på inbjudan av Institutet för materiell
kultur vid Rysslands vetenskapsakademi i S:t
Petersburg. 

•••
Expedition Holmgård startade i Sigtuna 26
juni 1994 och avslutades i Gorodisjtje, 3 km
söder om centrala Novgorod, den 6 augusti.
Expeditionen var på väg i drygt 41 dygn och
den totala tillryggalagda distansen var 746
distansminuter, motsvarande 1 382 km. Ef-
fektiv färdtid var 307 tim, därav rodd 103 1/2
tim, segling (inklusive rodd under segel)
192 1/2 tim och dragning från land 11 tim. I
procent räknat bestod färdtiden av 34 %
rodd, 63 % segling och 3 % drag. Genom-
snittlig fart var 2,43 knop, motsvarande
4,5 km/tim. Genomsnittlig distans per dygn,
vilodagar inräknade, var 18,2 distansminuter
(33,7 km) (Fig. 5–6). 



Expeditionen färdades i en rad olika
”vattenledsmiljöer” och erfarenheterna kom
därför att differentieras på ett givande sätt.
Färden från Sigtuna till S:t Petersburg prä-
glades för det första av skärgård där Aifur
gick skyddat inomskärs i den utsträckning
detta var möjligt. En kombination av segling
och rodd tillämpades med tyngdpunkt på
segling (längsta roddsträckan var en avstick-
are in i och ut ur Viborgska viken). För det
andra präglades sträckan av stora öppna
vatten (främst Ålands hav och Finska vikens
östra del) där Aifur seglade rakaste vägen. 

Etappen från S:t Petersburg till Novgorod
innebar flodfart på Neva och Volchov och
passage av Ladoga. Segling och rodd var li-
ka viktiga där, dessutom var drag från land
ofrånkomligt vid flera tillfällen när ström-
men var alltför stark för rodd.

Tre faktorer var avgörande för expeditio-
nens framgångsrika genomförande och den
faktiska färdtiden: vädret, vägvalet och be-
sättningens storlek. Vädret präglades under
hela resan av ett gynnsamt högtrycksläge. Av
de 21 färddagarna från Sigtuna till S:t Pe-
tersburg rådde någon form av västvindar i 16,
och därmed möjliggjordes god segling stör-
sta delen av sträckan. Längsta dagsnotering
var 63 distansminuter, en siffra i nivå med de
historiska källornas uppgifter: Ottar seglade
enligt Haasums beräkningar under sin färd
65 distansminuter per dygn och Wulfstan 55.
Båda seglatserna ägde rum på 890-talet
(Haasum 1974:42).

Också vid den besvärliga färden uppför
Neva var vinden delvis gynnsam. Aifur be-
hövde 32 1/2 effektiva timmar för att från S:t
Petersburg nå Kosjkino vid Ladoga, ca 44
distansminuter. Tack vare medvind eller sid-
vind kunde strömsträckor med upp till fem
knops motström klaras under segel. När vin-
den svek fick besättningen tillgripa en betyd-
ligt mer tidskrävande dragning från land.

Floden Volchov har, grovt sett, en nord-
sydlig sträckning från Ladoga till Novgorod.

Motströmmen var vid expeditionen ca en
knop. Svaga nordvindar de första dagarna
möjliggjorde dagsetapper på som bäst 19 dis-
tansminuter, men vinden slog sedan om till
syd och då var det slutseglat. Att ro i många
dagar mot strömmen var ett hårt arbete. Bäs-
ta rodd-dag uppnåddes visserligen 17 dis-
tansminuter, men till priset av en utpumpad
besättning. (Vid Nyléns expedition uppnåd-
de Krampmacken under rodden mot den hår-
da strömmen i Bug och Wisla i Polen i ge-
nomsnitt 0,9 knop och dagsetapperna där var
i genomsnitt endast 9 distansminuter. Nylén
1987a:236, 250).

Den andra viktiga faktorn var vägvalet.
Otvivelaktigt kunde det ha gått fortare att
segla ut från Stockholm och på chans färdas
över öppet hav samma väg som färjan till S:t
Petersburg. En dag-och-natt-segling utan ett
enda strandhugg kunde, teoretiskt och under
extremt gynnsamma omständigheter, ha ge-
nomförts på fem–sex dygn. 

Av sjösäkerhetsskäl och för att i princip
kunna navigera med land i sikte hela tiden
gick expeditionen dock i möjligaste mån in-
omskärs och tog lägerplatser i land varje natt.
Vägvalet mellan Stockholm och Åbolands-
skärgården anknöt till Valdemarsledens
sträckning (Cederlund 1989). I Volchov slus-
sade Aifur på den plats där det förr fanns ett
oframkomligt forssystem, vilket gav en ohis-
torisk tidsvinst. En förbitransport på ett tids-
troget sätt på denna plats skulle – beroende
på förberedelser och förhållanden i övrigt –
kunna ha tagit så lite som en dag, men troli-
gare är att den i verkligheten tagit längre tid.

Besättningens storlek var den tredje fak-
torn. Aifur var hela tiden bemannad med
minst nio personer och kunde således vid be-
hov alltid ros med största möjliga kraft. Ai-
fur har åtta roddplatser, alla användbara, och
upplevs subjektivt av alla med erfarenhet av
Krampmacken som mer lättrodd än denna.
Orsakerna är skrovets vikt och form samt
roddplatsernas placering. 
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Fig. 5–6. Aifurs färd 1994, första etappen av Expedition Holmgård.



I princip är fyra man tillräckligt stor be-
sättning på Aifur vid segling: en rorsman, en
som sköter brassarna, en som sköter skoten
och en halskarl förut. I nödfall går det också
att segla på tre man. Större besättning är
emellertid en fördel om man som Aifur går
helt utan barlast. Nödvändig seglingsstabili-
tet nås då genom besättningens placering i
båten. För uthållig rodd krävs minst fyra åror
och en rorsman – men i praktiken måste en
roddarbesättning dimensioneras efter tvång-
et att med vissa intervaller byta av varandra
vid årorna (Fig. 7–8).

En handelsbåt under vikingatiden, som
förde last, var sannolikt minimibemannad
både av utrymmes- och kostnadsskäl, och var
då för tung för att ro på blåsiga, öppna vatten.
Vid färder över öppet hav var skepparen helt
hänvisad till att vänta på vind. Denna aspekt
måste understrykas vid varje jämförelse mel-
lan moderna, experimentella färder och mot-
svarande färder i förhistorisk tid. 

•••
Frågan om vikingarnas farkoster kunde krys-
sa eller inte har länge varit en källa till livligt
tankeutbyte inom forskningen. 

En färd över så stora vatten som Ålands
hav och Finska viken kräver många egenska-
per av en båt. Haasum (1974:58) och andra
har understrukit att varje båt som ger sig ut
på öppna vatten måste ha egenskapen att
kunna styras fri från en läkust. Om inte, ris-
kerar den att slås sönder. Viss kryssningsför-
måga är med andra ord en principiell förut-
sättning för Östersjötrafik.

Riggens konstruktion samt seglets propor-
tioner och egenskaper är i mycket avgörande
för båtars seglingsegenskaper. Eftersom det
dessvärre finns mycket lite arkeologiskt
fyndmaterial att utgå från vid rekonstruk-
tionsarbete har avbildningar, främst bildste-
narnas framställningar, vägt tungt i diskus-
sionen. Men etnografiskt kända råsegelbåtar
har också spelat en stor roll vid många re-
konstruktioner (för en översikt, se till exem-
pel Vadstrup 1993).

Ett brett råsegel, som är det vanligaste på
bildstenarnas avbildningar, ger sämre kryss-
ningsegenskaper än ett högre och smalare se-
gel, men för Nylén har detta mindre betydel-
se eftersom han ser bildstensbåtarna – och i
deras efterföljd, Krampmacken – främst som
roddbåtar med hjälpsegel (Nylén 1987b:79). 

Bildstensseglens stora bredd i förhållande
till höjden var enligt Nylén betingad av en
strävan av att få största möjliga segelyta med
låg mast. Vid rodd är det nämligen nödvän-
digt att kunna fälla masten och stuva rigg och
segel inombords. Vid proven med Kramp-
macken före den första delen av Nyléns ex-
pedition testades visserligen kryssnings-
egenskaperna, men under expeditionen till
Miklagård var det aldrig aktuellt att försöka
kryssa med bildstensseglet (som hade ett
bredd/höjdförhållande på nära 3:1). För öv-
rigt improviserades under expeditionen ett
proportionsvis högre och därför mera kryss-
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Fig. 7. Aifur vid Almare-Stäket, första an-
halt efter starten från Sigtuna.



ningsvänligt segel fram och Nylén öppnar
för möjligheterna att båtarna också medfört
segel av denna andra typ (Nylén 1983,
1987a).

Erfarenhetsmässigt krävs vid segling av
en råriggad båt en skicklig hantering av bras-
sarna, med hjälp av vilka råns vinkel i för-
hållande till vinden ställs in, för att få ut mes-
ta möjliga av seglets dragkraft. Inga bildste-
nar återger emellertid brassar (Haasum
1974:47). Däremot avbildas en rad bildstens-
båtar med ett slags skotnät under seglen och
på några bilder ser man också ett tåg som sit-
ter fästat ungefär mitt på seglens sidolik. Ny-
lén tolkar skotnätsanordningen som att den
ger besättningsmännen möjlighet att i varje
läge få bästa möjliga kontroll över och drag-
kraft ur seglet. Nylén lät således rigga
Krampmacken utan brassar men med ett par
”sido-skot” – som han något oegentligt be-
nämner boliner – och skotnät (Nylén 1983,
1987a).

Aifur uppvisar, enligt samstämmiga om-
dömen från besättningsmän som seglat bäg-
ge båtarna, bättre halvvinds- och kryssnings-
egenskaper än Krampmacken. Orsakerna är
sannolikt främst att Aifurs segel inte har
samma extrema bredd/höjdförhållande som
Krampmackens och att Aifurs rå med brassar
i kombination med rent linnetyg i seglet ger
förutsättningar för effektivare segelföring än
Krampmackens flätverk av ylle, hampa och
lin. Aifurs något längre och smäckrare un-
dervattenskropp har också betydelse. Erfa-
renheterna från Expedition Holmgård ger vi-
dare vid handen att Aifur dels seglar mycket
fort och stadigt undan vinden (ca 7–8 knop i
frisk vind), dels förmår att gå ca 65 grader
från vindögat vilket bör vara tillräckligt för
att kunna hålla rum sjö i de flesta situationer.

Istället för skotnät var Aifurs segel under
Expedition Holmgård utrustat med två ”ex-
traskot” i undre liket. Vid överfarten från Ar-
holma till Åland började båten rulla i korsan-
de dyningar och sjö, och rån började pendla i

otakt med båten. Denna oönskade situation
kunde inte bemästras enbart med brassarna
utan seglet stabiliserades först sedan rån
sänkts på masten och de inre skoten korsats
och satts an hårt. Effekten blev ett rudimen-
tärt skotnät. Denna erfarenhet kan ge en an-
tydan om en viktig funktion hos skotnätet vid
segling i hårt väder.2

Styråran – en kritisk faktor
”Axeln” till Aifurs styråra består av en ”vår-
ta”, dit åran hålls in med en kraftig läderrem.
Remmen spänns inifrån och säkras med en
konformad kil. Strax under urtaget för ror-
kulten fästs åran mot skrovet med en annan
läderrem, som också kilas inombords. I år-
bladets akterkant sitter en tunn hisslina. 

Vid alla tidiga seglingsprov fungerade
konstruktionen mycket bra och båten upp-
trädde välbalanserat. På grund av den asym-
metriska placeringen (på styrbordssidan) vi-
sade sig avdriften som väntat vara mindre vid
segling med vinden in från babord än vid
segling för styrbords halsar. 

Under Expedition Holmgård gav åran
emellertid upphov till en rad problem. Vid
den hårda medvindsseglingen i Stockholms
skärgård uppstod vibrationer, så pass krafti-
ga att det blev jobbigt för rorsman att hålla
stadigt i kulten. Vibrationerna medförde ock-
så att ett mindre läckage uppstod vid årans
infästning i skrovet. Vid överfarten över
Ålands hav medförde påfrestningarna på
styråran att det spant som är fästat inombords
mitt för roderinfästningen tenderade att släp-
pa från borden. Det medförde att läckaget
förvärrades tills spantet tillfälligt stöttades. 

Vibrationerna visade sig delvis bero på
den släpande roderlinan, för när denna på
försök fransades för att minska turbulensen i
vattnet blev resultatet positivt. Men påfrest-
ningarna på remmen vid vårtan kvarstod och
strax utanför Helsingfors brast lädret och or-
sakade färdens enda egentliga haveritillbud.
För en stund var båten omöjlig att styra.
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Remmen ersattes därefter provisoriskt med
hamprep, som inspekterades med täta mel-
lanrum och inga fler brott noterades. 

Nylén redovisar ett likadant roderhaveri
under en provtur med Krampmacken 1980.
Han noterar att incidenten ägde rum under
rodd mot sjön i hårt väder (Nylén 1983:28).

Utan tvekan går styrårekonstruktionen att
förändra och förfina och detta arbete har re-
dan påbörjats på Aifur. Åran har redan tidigt
kortats, och försök har påbörjats med en kle-
nare styråra, som gör mindre motstånd i vatt-
net och som utformas för att minimera vibra-
tionerna. Alternativa infästningsmetoder
finns i det arkeologiska materialet och kom-
mer att provas.3 Men – med eller utan vibra-
tioner – så är det uppenbart att vid hårdkör-
ning så blir påfrestningen på årans ”axel”
oerhört stor, hur denna än konstrueras. Den-

na sårbarhet i förbindelsen mellan åra och
skrov får betecknas som strukturell och kan
sannolikt också ses som en bidragande orsak
till att stävrodret så småningom och över he-
la linjen kom att slå ut sidorodret.

Olika typer av erfarenheter
Erfarenheterna från Nyléns expedition är
mycket viktiga i en allmän diskussion om
villkoren vid flodfärder och mer specifikt om
järnålderns förbindelser mellan Norden och
Bysans. På motsvarande sätt bör erfarenhe-
terna från Aifurs färd från Sigtuna till Nov-
gorod bedömas. De ger en konkret bakgrund,
som hittills saknats, till en diskussion om hur
färder i österled kan ha gestaltat sig.

De två expeditionerna ger också utrymme
för en jämförande diskussion om båttypens
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Fig. 8. Segling med stödrodd i den åländska skärgården.



lämplighet. Här skiljer sig min bedömning
från Nyléns. Eftersom seglingsegenskaperna
är goda och roddegenskaperna i skyddade,
icke-strömmande vatten godtagbara, vill jag
beteckna båtar av Krampmacken/Aifur-ty-
pen som segelbåtar med roddmöjlighet. Nå-
gra riktigt bra ”flodbåtar” är de inte: erfaren-
heterna från uppströmsrodden visar att de i
sådana sammanhang är väl tunga, även med
full bemanning vid årorna och utan nyttolast.
För rodd över långa distanser på åar och flo-
der bör smalare och lättare farkoster vara för-
delaktigare och detta bör ha stått klart även
på vikingatiden. Jag är delvis av denna an-
ledning inte lika säker som Nylén på att det
är rimligt att anta att affärsdrivande nordbor
under vikingatiden medförde egna båtar på
floder, långt från Östersjön. (Jag lämnar i
denna artikel diskussionen om vilka båttyper
som kan ha brukats vid olika typer av färder
i Ryssland åt sidan.)

Vidare gav färden intressanta rön när oli-
ka tekniska lösningar inom det vikingatida
båtbyggeriet testades i verkligheten. Ovan
har jag något diskuterat vissa idéer om segel,
skotnät och styråra. Många andra exempel
som spänner över ett brett fält av frågor kun-
de ha getts: alltifrån experimenterandet med
råns höjd på masten vid olika vindförhållan-
den och erfarenheterna vid justeringen av bå-
tens tyngdpunkt med hjälp av last och besätt-
ning till navigationsproblemet, organisering-
en av roddarlag och matlagningen ombord
(Fig. 9).

•••
Hur bör båtar som Krampmacken eller Aifur
betraktas ur källkritisk synpunkt? De är ju
uppenbarligen inga ”kopior”, inga ”nybyg-
gen av gamla fartyg”?

Att som till exempel Westerdahl (1994)
begränsa ramarna för experimentell båtarke-
ologi till farkoster framställda av speciella
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Fig. 9. Lunchdags på Ålands hav. Det är kitteln som
hänger i trefoten som är eldstad. Gröten puttrar i gry-
tan ovanför.



människor i speciella miljöer på speciella
sätt med speciella verktyg – och samtidigt
avfärda nästan alla faktiskt utförda byggen
som ovetenskapliga – syns mig vara ensidigt
och kontraproduktivt. Att sträva efter det
”ideala nybygget” (Westerdahl) är enligt min
mening också lika fåfängt som kattens jakt
efter den egna svansen, eftersom någon ide-
alisk förlaga ännu inte påträffats och heller
troligen aldrig kommer att grävas fram. Än
mindre kan vi hoppas att få påträffa någon
”idealisk” färd att kunna återupprepa och
som besättningsmän vid våra experiment får
vi alldeles säkert låta oss nöja med nutidens,
ur vikingasynvinkel föga idealiska, männis-
kor.

Vår kännedom om förhistoriska båtar och
den förhistoriska sjöfarten är ännu blygsam
och det är bara av denna anledning förhastat
att fastställa ett visst arbetssätt som det enda
korrekta vad gäller experimentell verksam-
het. 

Jag tror att Coates ödmjukare hållning kan
ge större utdelning:

”No one reconstruction can be proved to
be uniquely correct, to the exclusion of all
others. Generally therefore, a reconstruction
can only be more or less likely – one can
sometimes do no more than aim to work out
some of the more likely ones” (Coates
1977:216).

Begreppen ”kopia” och ”replik” bör i ar-
keologiska sammanhang förbehållas objekt
där förebilden kan antas motsvara mycket
högt ställda krav på att vara hel och komplett
och därigenom i princip möjlig att fullstän-
digt efterlikna. Begreppen skapar lätt illusio-
ner och bör helt mönstras ut när det gäller
förhistoriska konstruktioner som hus och bå-
tar där fynden i praktiken aldrig är annat än
partiellt eller fragmentariskt bevarade. I den-
na artikel har jag använt begreppet rekon-
struktion och vill beteckna byggen som Aifur
och Krampmacken som ett slags rekonstrue-
rade, vikingatida typbåtar. (För en diskussion

om vad som begreppet ”typ” kan innebära i
båtsammanhang, se Cederlund 1980.) 

Vid sidan av de huvudsakliga förlagorna –
för Krampmackens del Bulverksbåten och
för Aifurs Bulverksbåten och Valsgärde 7-
båten – har den sammanlagda kunskapen om
vikingatida båtbyggnadskonst i Norden, lik-
som erfarenheter från tidigare rekonstruk-
tionsarbete, legat till grund för byggena och
riggningen. Så långt som vår kunskap sträck-
er sig i dag, ser båtarna i allt väsentligt ut som
ett slags båtar som byggdes och seglades i
våra vatten under vikingatiden och har rimli-
gen också i huvudsak samma egenskaper
som dessa. 

Forskningsintresset omkring förhistoriska
båtar har i Norden i mycket kommit att kon-
centreras på frågor om autentiska material
och tidsenliga hantverksmetoder. Sådana
kunskaper är utomordentligt viktiga, men det
finns många intressanta frågor att ställa om
den förhistoriska sjöfarten som går vid sidan
om och utanpå detta perspektiv. Det handlar
kort sagt om båtar i deras egenskap av båtar,
om färdvägar och färder: i sjön betyder det
faktiskt väldigt lite om exempelvis klink-
naglarna är handsmidda eller inte. Från
Aifurprojektets sida vill vi därför gärna lan-
sera parollen: ”Låt det gunga om båtarkeolo-
gin!”

Noter
1 Fornvännen 90, 1995

2 En annan observerad funktion hos skotnätet är att det kan
användas för att begränsa den besvärande stora buk, som
uppstår i breda segel. (Not 2001)

3 Metoden med att låta åran svänga runt en svept läderrem
övergavs efter 1994 års färd. Istället har olika varianter
med tågvirke genom ett borrat hål använts. (Not 2001)
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RY S S L A N D S S TO R A F L O D E R, som
Dyna2, Dnjepr och Volga, rinner alla
upp på Valdajplatån. Där har i förhis-

torisk och historisk tid funnits dragställen
med stor handelspolitisk och strategisk bety-
delse. Den ryska krönikan talar om en stråk-
väg ”från varjagerna till grekerna”, således
från nordborna vid Östersjön till det östro-
merska kejsarriket, som gick fram över des-
sa dragställen (Kerner 1946:1–13).

Forskningen föreställer sig att vikingati-
dens nordbor bar, släpade eller drog sin far-
koster förbi forsar, grunda ställen och mellan
olika flodarmar. Ofta kan det verka som om
det handlade om skepp i samma storleksklass
som de stora norska gravskeppen. Ett myck-
et spritt populärt verk, redigerat av den för-
nämsta nordiska arkeologiska expertisen,
formulerar synen på ett representativt sätt:

”De grundgående skeppen tog sig fram på
alla slags vattenvägar. Inte ens kortare
sträckor på torra land, förbi forsar och
vattenfall från ett flodsystem till ett annat, ut-
gjorde något hinder. Att lossa eller lasta var
ett omständligt företag, då var det enklare att
flytta hela skeppet med dess last genom att
rulla det på stockar. (…) Hela besättningen
hjälptes åt att dra och skjuta skeppet fram
över stockarna som efter hand flyttades
akterifrån och förut” (Almgren 1984:136).
Bilden som beledsagar texten i arbetet är helt

uppenbart starkt inspirerad av Gokstadsskep-
pet.

Till ytterligheterna inom ramen för denna
schablon hör somliga populära framställ-
ningars tecknade bilder av vikingafigurer
som svärmar runt jättelika skepp, ungefär
som lilleputtarna i Gullivers resor. Det mås-
te vara en medveten eller undermedveten fö-
reställning om att vikingarna på något sätt
hade övermänskliga krafter, som spökar.

Schablonen har för länge sedan kraftigt
kritiserats av Nylén (t ex 1983:104) och flera
andra forskare. Men den är för den skull ab-
solut inte död. Senast materialiserade den sig
vid den norska Havørnexpeditionen 1992
som var ett försök att med en 2/3-kopia av
Gokstadskeppet färdas från Riga till Svarta
havet. Besättningen, totalt omkring 15 perso-
ner, rodde och drog skeppet uppströms Dau-
gava (Dvina, Dyna) i Lettland så långt den
orkade. Vid Kraslava nära den vitryska grän-
sen tvingades man emellertid ge upp efter-
som det helt enkelt var omöjligt att komma
längre. Bara uppgiften att med hjälp av tim-
merslanor och taljor få båten ur floden, upp
på stranden, gav besättningen fullt jobb en
hel dag. Expeditionen tvingades hyra in en
traktor och en kranbil för landtransport 50
mil till Dnjepr. Där var det medström och
därifrån kunde expeditionen fortsätta mot
Kiev (Altrock 1993). 

FÄRDER I  ÖSTERLED

27

VIKINGAR MOT STRÖMMEN

Några synpunkter på möjliga och omöjliga skepp vid färder 
i hemmavattnen och i österled1



Jag har inte lyckats få fram någon exakt
uppgift på Havørns vikt, men en överslags-
beräkning utifrån uppgifter om båtens kon-
struktion (Altrock 1993; Vadstrup
1993:119–121) ger vid handen att den bör
vara minst ca 4 ton (skrov, mast och rigg).
Det är med andra ord inte konstigt att besätt-
ningen upptäckte att skeppet dels var för
tungt att ro vid hård motström, dels helt
omöjligt att förflytta över land enbart med
muskelkraft.

Två svenska expeditioner
Två svenska expeditioner har på senare år
färdats på Östeuropas floder. Båda har vis-
serligen sluppit att förödmjuka sig som Hav-
ørn men erfarenheterna pekar ändå i princip
åt samma håll: det är ett mycket hårt arbete
att färdas uppströms, även i en mindre båt.

Först frågan om rodden. Under svåra mot-
strömsförhållanden, stundtals upp till 5
knop, loggade Krampmacken på Wisla i Po-
len 8/6–23/6 1985 i genomsnitt endast ca 0,6
knop (1 km/h). Trots att besättningen var no-
ga utvald och hade övat i flera år inför upp-
giften visade sig arbetet vara oerhört slitsamt
och dagsetapperna blev därför med nödvän-
dighet korta, ofta under 10 km (Nylén
1987a:251). 

Expeditionen med Aifur sommaren 1994,
som hade lindrigare motströmsförhållanden,
som mest ca 1 knop, loggade vid färden upp-
för Volchov i Ryssland – med en kombina-
tion av rodd och segling – i genomsnitt 1,7
knop (3,15 km/h) (Edberg 1994:71f).

Efter att sommaren 1995 från bil ha re-
kognoserat floderna Lovat, Usjvjatja, Kasp-
lja och Udra (flodvägen Ilmen–Dnjepr) har
jag uppskattat att det med en båt av Kramp-
mackens eller Aifurs typ och med en välträ-
nad besättning bör gå att med rodd tillrygga-
lägga i genomsnitt ca 20 km per dag (Edberg
1996b).

Landdragningarna utgör svårighet num-
mer två vid flodfart. Vid expeditionen med

Krampmacken från Gotland till Istanbul
1983 och 1985 användes ett slags infettade
glidträn att dra båten på, men endast vid en-
staka tillfällen och mycket korta sträckor.
Rullar användes inte alls, Nylén utdömde
dem helt efter prov. Krampmacken var 8 m
lång med en skrovvikt på ca 800 kg. (De
långa landdragningarna, som var en förut-
sättning för expeditionens framgång genom-
fördes genom att sätta båten på en kärra.)
(Nylén 1983:67f, 1987:54f.)

Vid Aifurs Rysslandsfärd 1994 genomför-
des inga landdragningar, däremot har sådana
försök nu gjorts på hemmaplan.

Aifur är 9 m lång, 2,20 m bred och drygt
600 kg tung enbart i skrovet. Vid försöken,
som genomfördes i terrängen vid Viks folk-
högskola nära Uppsala, rullades båten på 10
cm tjocka och 180 cm långa stängselstolpar
av gran (Fig. 10).

Dragarlaget bestod av 14 personer och
dragning på både traktorväg, grusad körväg,
grässvål och asfaltväg provades. Den upp-
mätta genomsnittsfarten blev ca 10 meter i
minuten, eller ca 0,6 km i timmen.

Noterbart är att asfaltväg visade sig vara
det klart sämsta underlaget. På hård yta ville
nämligen stolparna rulla omkring under bå-
ten på ett oordnat sätt och Aifur kunde inte
dras med mer än ca 8 meter i minuten. På le-
rig traktorväg, grus och gräs bet rullarna i
stället fast lagom hårt i marken. På sådant un-
derlag uppmättes ca 13 meter i minuten. 

En slutsats efter proven är att dagsetapper
på land högst i storleksordningen fem km bör
vara möjliga med denna båt, förutsatt att far-
bar stig är rekognoserad. En förutsättning är
också att en större styrka än båtens besätt-
ning finns tillgänglig, eftersom nio man är
väl lite för ett så tungt arbete (Edberg 1995b).

Bemanningen vid experimentet med Aifur
stämmer rätt bra med erfarenheter från andra
publicerade dragexperiment. I England pla-
cerades en kopia av ett Stonehenge-sten-
block på en träsläde (ekipagets totalvikt var
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två ton) som i sin tur drogs på rullar. Trans-
porten krävde en insats av 24 personer, varav
tolv sköt på och tolv skötte rullarna (Coles
1973:87f).3

Rullade då inte vikingar alls sina stora
skepp? Jo, säkert, metoden kunde nog funge-
ra om man hade mycket gott om discipline-
rad arbetskraft till förfogande, som vid mili-
tära operationer. Ett talande sådant exempel:
den norske kungen Sverre lät en gång sina
soldater dra skepp mellan Randsfjorden och
Mjösa, en sträcka på ca 25 km. Han hade då
först skickat 40 män att fälla timmer att dra
båtarna på (Sverres saga:33).

Mannakraft otillräcklig
Frans G Bengtsson, en av de allra inflytelse-
rikaste vidarebefordrarna av vikingaschablo-
ner, var själv offer för schablonen att viking-
arna färdades i stora skepp in i Ryssland.
Men han förmådde ändå till skillnad från
mången forskare skickligt att leva sig in i den

konkreta situationen vid dragen. I hans ver-
sion, i Röde Orm, är mannakraft nämligen
otillräcklig och han låter rimligt nog därför
Orm hyra in oxar vid dragställena (Bengts-
son 1983:251f). 

Insiktsfulla, praktiskt medvetna forskare
(t ex Nylén, se ovan; Crumlin-Pedersen
1988:545, 1989:49) har, på grund av flodfar-
tens speciella krav, i och för sig kommit till
slutsatsen att några stora vikingaskepp aldrig
seglat på de ryska floderna. Det är bara att in-
stämma. Men i ljuset av de rön om nödvän-
digheten av lätthet i konstruktionen som
kommit fram genom de experimentella fär-
derna, är det nödvändigt att gå ett steg läng-
re i analysen. För de båtar som vikingatidens
nordbor färdades i vid resor i österled kan
knappast heller endast ha varit förminskade
varianter (”vikingabåtar”) av de skepp som
vi känner genom främst de norska Osebergs-
och Gokstadsfynden. En 16-metersbåt som
Havørn var ju mycket svårhanterlig i stark
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Fig. 10. Experiment visar att det går att dra mindre båtar som Aifur på trästockar,
men det krävs många starka armar.



motström och helt omöjlig på landbacken,
medan Krampmacken och Aifur genom att
de är mindre i princip visserligen är möjliga
att färdas med, fast det blir onödigt arbet-
samt. Anledningen är helt enkelt att också
dessa båtar i grunden är robust konstruerade
för segling, snarare än i första hand för rodd
och dragning (Edberg 1995a).

Vissa forskare, som skrivit om flodvägen
från Östersjön till Svarta havet, har främst
fäst sig vid de svårigheter som väntade skan-
dinaverna vid Dnjeprforsarna. Bakgrunden
är dels den målande beskrivning av denna
sträcka som den bysantinske kejsaren Kon-
stantin Porfyrogennetos lämnat, dels en
1600-talsbeskrivning av forssystemet signe-
rad Francois Beauplan (Crumlin-Pedersen
1989:39–45). 

Jag tror att detta är en felsyn eftersom de
moderna experimenten visar att nedströms-
färd på floder i regel går relativt lätt. Passa-
gen förbi Dnjeprforsarna var mycket utnytt-
jad av olika folk sedan lång tid och även om
den naturligtvis hade sina tekniska svårighe-
ter så var problemen sannolikt främst för-
knippade med risken för överfall och liknan-
de. Gotlänningen Ravn lyktade enligt Pil-
gårdsstenen sina dagar vid Aifurforsen (Ny-
lén 1983:7) – hur han dog får vi inte veta.

De moderna experimenten tyder på att den
största svårigheten vid färden genom Ryss-
land i stället bör ha varit den fysiskt mycket
krävande uppströmsrodden. Man måste ha
klart för sig att det är mycket långa flodfär-
der, som det gäller. Alla, som haft synpunk-
ter i ämnet, tycks inte ha insett detta. En for-
skare hävdade till exempel nyligen att vägen
från sjön Ilmen till dragstället mellan floder-
na Lovat och Dvina (Dyna) för vikingarna
endast var några dagsresor lång (Stalsberg
1995). Men en kontroll med kartan visar att
det faktiskt handlar om en distans på ca 400
km, och att nio tiondelar av färden går mot-
ströms.4 Lägg till detta att Lovats vattenstånd
är oregelbundet och ibland mycket lågt och

floden vid torrår (exempelvis 1992) är helt
ofarbar i sitt övre lopp (Fig. 11a–b).

Låg vikt nödvändigt
En båt som ska ros mot strömmen och för-
flyttas över land bör vara mycket lätt. Detta
påstående kan verka som en fullständig
självklarhet, men som så har det knappast
behandlats i den arkeologiska forskningsdis-
kussionen. När man studerar dokumentatio-
nen av olika fynd och rekonstruktioner söker
man i de flesta fall förgäves efter viktuppgif-
ter. Att väga en båt har ju också sina praktis-
ka problem! 

Hos etnologer kan man ibland finna all-
männa data, mer sällan exakta siffror. En ex-
pert på folkligt båtbyggeri observerade att
båtbyggare på Sollerön hade förfinat sina
metoder att spara vikt i båtarna. Det var för-
delaktigt att båtarna var lätta, eftersom de of-
ta skulle transporteras avsevärda sträckor på
vinterföret för att säljas. Men också av ett an-
nat viktigt skäl: ”Det har dessutom bevisli-
gen varit vanligt att bära de mindre båtarna
mellan olika sjöar” (Eskeröd 1970:111).

Vissa forskare har föreslagit att vikingar-
na i österled använde utspända stockbåtar
(”äspingar”), en båttyp som varit utbredd i
Baltikum och Ryssland. Nordborna skulle
alltså inte ha färdats på egna kölar utan istäl-
let efter behov köpt lokala båtar längre in i
landet. En historisk huvudkälla till en sådan
tolkning är Konstantin Porfyrogennetos (se
t ex Crumlin-Pedersen 1988:530f ;
1989:44f; Westerdahl 1994:14–15).

En sådan utspänd stockbåt, som undersök-
tes av en finsk etnolog i Estland på 1920-ta-
let, vägde endast 67 kg. Den var sex meter
lång och 90 cm bred (Brøgger 1950:34). Ett
index längd-vikt (meter båtlängd per kilo
båt) skulle visa på endast 1:9, en dramatisk
skillnad mot vikingaskeppen: för det stora
Gokstadskeppet skulle längd-viktindex bli
1:870 (det vägde fullt utrustat drygt 20 ton –
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Fig. 11a–b. Tågning från stranden är ofta enda sättet att be-
mästra stark motström. Grund och sandbankar ställer också
till problem. Lovat.



Sjøvold 1984:54.5 Motsvarande index för
Krampmacken skulle bli ca 1:100, och för
Aifur ca 1:80. 

I Mälarområdet var emellertid vikingarna
på hemmaplan och här anses ortnamn med
element som -ed-, -bor- och -drag- påvisa
ofarbara älvsträckor eller andra platser där
båtar och gods fått föras över land. Likaså
anses nu uppgrundade kommunikationsleder
som Långhundraleden och andra liknande ha
haft stor betydelse, vilket i och för sig åter-
står att visa arkeologiskt. Vid vissa ställen
där man passerat ofta har det emellertid be-
visligen funnits iordningställda kanalliknan-
de dragställen (Ambrosiani 1993:114f). Men
en förutsättning för denna omfattande in-
landssjöfart, som krävde ständiga lyft av bå-
tar och varor, bör ha varit båtar som varit så
lätta att de har kunnat bäras eller dras av sin
egen besättning. 

Det finns faktiskt enstaka arkeologiska ex-
empel på äspingar också från Mälarområdet,
men om denna båttyp varit allmän där är in-
te utrett (Schönbäck 1994:118f).

Lätta klinkbåtar
Rimligt bärbara båtar har emellertid inte ba-
ra gått att bygga som utspända stockbåtar
utan också i den klinkteknik, som var karak-
teristisk för den nordiska järnåldern.

Ett exempel: en kopia av en av småbåtar-
na i det norska Gokstadfyndet från 800-talet,
som byggdes vid det marinhistoriska museet
i Greenwich i England, visade sig väga en-
dast 108 kg. Den var 6,5 m lång (McGrail&
McKee 1974). Ett längd-viktindex på denna
båt skulle visa 1:17. Denna kopia uppges än-
då ha blivit 18 kg tyngre än originalet – det-
ta ska då väga endast 90 kg (Vadstrup
1993:59) – indexet blir då så lågt som 1:14.

Den största av småbåtarna i Gokstadfyn-
det är 9,75 m lång. En överslagsberäkning ut-
ifrån den publicerade dokumentationen (Jo-
hannessen 1940) ger vid handen att vikten
bör ha varit högst ca 350 kg och uppgiften

bekräftas av den ansvarige för det rekon-
struktionsbygge av denna båt, som somma-
ren 1995 pågår vid Frydenlund utanför Oslo
(Sven Eirik Öya, muntligen). Index blir såle-
des i detta fall 1:35.

Linné gjorde en skarp båtobservation på
sin lappländska resa 1732:

Sina ”håpar eller små båtar, med vilka
lapparna fara utför de mest rasande forsar
och skummande vattenfall, förfärdiga de av
mycket tunna granbräder, som hopsytts med
rötter på det att järn ej må öka deras tyngd.
Det behövs nämligen, att båten är så lätt, att
den av en enda man kan bäras på huvudet en
eller annan timma, då man på grund av mot-
ström måste taga vägen över lands, men till-
lika så stor, att den på en gång kan rymma fy-
ra personer” (Gullander 1977:46-47).

Trots att detta Linnécitat förekommer i
snart sagt varje artikel som handlar om sam-
ma frågor som den föreliggande texten, har
konsekvenserna av Linnés beskrivning
knappast beaktats fullt ut. En båt såsom Lin-
né beskriver den kan näppeligen väga mer än
ca 40 kilo. Linnés beledsagande teckning är
starkt stiliserad, men om båtens längd grovt
uppskattas till 4 m blir index i detta fall 1:10,
således i samma storleksklass som den est-
niska äspingen och den minsta Gokstadsbå-
ten.

Det föreligger en hittills i allt för liten grad
uppmärksammad skillnad i byggsätt mellan
inlandets båtar, som i första hand är avsedda
att ros och ibland bäras, och ”sjöbåtar” som i
första hand är avsedda för segling, i andra
hand för rodd. Bägge typerna har byggts på
klink, men skillnaderna – så som de kommer
till uttryck exempelvis i fråga om skrovets
tyngd – är som jag visat med exemplen, så
stora att man måste tala om två artskilda båt-
typer. 

Skillnaden belyses väl vid en jämförelse
mellan Aifur och den största av småbåtarna
från Gokstad. De är ungefär lika långa men
Aifurs skrovvikt är den dubbla.
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Det framstår enligt min mening som en
angelägen uppgift att med nya ögon rekon-
struera Mälarområdets järnåldersbåtar. De
arkeologiska förebilderna finns, främst i
form av fynden i båtgravarna. Ett mycket
värdefullt arbete gjordes i samband med re-
konstruktionen av båten från graven Valsgär-
de 14, som döptes till Arnljot (Bill & Jo-
hansson 1987). Det bör vara möjligt att prö-
va om inte källmaterialet i många fall håller
för en tolkning som innebär att resultatet blir
en ännu lättare konstruktion än den som
byggdes i detta fall. 

Också äspingar bör byggas experimentellt
och provas i praktiken, gärna på Rysslands
floder men också på åar och sjöar i Mälar-
området. Här bör inte minst det nyligen pu-
blicerade arbetet om båtgravfältet vid Tuna i
Badelunda (Schönbäck 1994) kunna bli en
viktig inspirationskälla.

Noter
1 Fornvännen 91, 1996

2 Dyna (tyska: Düna, lettiska: Daugava, ryska: Dvina eller
Zapadnaja Dvina) är det äldre svenska namnet på den
flod som mynnar vid Riga. (Not 2001)

3 Coles anför följande om tekniken med rullar: ”Most me-
galithic monuments do not lie immediately adjacent to
waterways, and land transport was essential. Contrary
to belief, the use of woolen rollers is not attested in the
archaelogical record, and experiments have shown that
rollers are not very successful unless the ground is quite
even and firm. Extremely heavy weights might well crush
the rollers.” (Not 2001)

4 Distansen är faktiskt ännu betydligt längre. Som jämfö-
relse kan ses den tidiga vinterväg mellan Novgorod och
Gnjozdovo/Smolensk som Mikljajev rekonstruerar. Den
är ca 500 verst, 535 km. Se Mikljajev 1992. (Not 2001).

5 Sjøvold avser med sin ovan refererade uppgift om Gok-
stadsskeppets 20 ton sannolikt dess deplacement vid ett
visst – inte preciserat – tillfälle och inte skrovvikten.
Gokstadskopian ”Sigrid Storråda”, som byggts i Lidkö-
ping, har enligt en uppgift en uppmätt skrovvikt på mel-
lan 8 och 9 ton. Denna siffra stämmer väl med vad man
får fram genom att göra en överslagsberäkning på den
sammanlagda vikten av Gokstadsskeppets konstruk-
tionsdetaljer och skeppet kan därför antas ha haft ett
längd-viktförhållande på ”endast” ca 1:270. Detta ändrar
dock inte nämnvärt förutsättningarna för min argumen-
tation. 
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IN O M D E T marin- (eller maritim-) arkeo-
logiska forskningsfältet ryms inte bara
frågor om vrak och andra fornlämningar

under vatten och i strandzonerna.  Experi-
ment med rekonstruktioner av förhistoriska
eller medeltida båtar bör också ses som en
gren av ämnet.

Vikingatidens båtar och skepp har sedan
länge en speciell dragningskraft, inte bara på
en intresserad allmänhet utan också på for-
skarna. Kunskapen om det vikingatida båt-
byggeriet vilar i mycket på fynden i de nor-
ska skeppsgravarna, som undersöktes om-
kring förra sekelskiftet: främst Oseberg och
Gokstad. De isländska sagoberättelsernas
skepp och långfärder syntes i och med dessa
fynd få ett materiellt innehåll och kunna be-
kräftas. Tillvaratagandet av fem vikingatida
vrak i Roskildefjorden i början på 1960-talet
var ytterligare en milstolpe för båtarkeolo-
gin. Detta fynd gav en bild av den mångfald
av båttyper som kan ha florerat. Ett väst-
svenskt fynd, Äskekärrsskeppet från Göta
älvdal, bör också nämnas. 

Fyndmaterialet i Östersjöområdet är, jäm-
fört med dessa exempel, rätt magert och pe-
kar åt olika håll. Bristen på välbevarade vi-
kingatida flytetyg är rentav besvärande. 

Men om man accepterar att byggnadssät-
tet förändrades mycket långsamt under epo-
ken yngre järnålder–tidig medeltid och att de
enskilda båtarna uppvisade en stor varia-

tionsrikedom så går det att, med hjälp av drag
och konstruktionslösningar hos olika befint-
liga fynd från Östersjöområdet, ”plocka
ihop” båtar som de bör kunna ha sett ut. Det
finns också tillräckligt mycket att ta på för att
se att det finns både skillnader och likheter
mellan Östersjöns och Västerhavets båtar. En
påfallande men naturlig skillnad är att Öster-
sjöns båtar generellt är mindre än Väster-
havets, eller snarare: bevis för att stora
skepp, som de på Västerhavet, har seglat i
Östersjön tycks saknas. 

Det finns heller ingen anledning att kapi-
tulera inför svårigheterna eller avstå från att
göra rekonstruktioner på grund av något
slags omedvetet mindervärdeskomplex i för-
hållande till det goda västskandinaviska käll-
läget och de dominerande norska och danska
forskningspositionerna. Detta måste vara ut-
gångspunkten för varje båtarkeolog, som ut-
ifrån ett Östersjömaterial vill försöka bygga
och prova vikingatida båtar. 

I förlängningen av det förda resonemang-
et ligger att begrepp som ”kopia” eller ”re-
plik” (engelska: ”replica”) är mindre lyckade
i arkeologiska båtsammanhang. Ingen kan
hävda att ens det bäst bibehållna av till ex-
empel de norska gravskeppen är hundrapro-
centigt bevarat och mycket annat viktigt ma-
terial finns endast i fragmentarisk form. Den
som således vill återskapa något i båtväg som
i större eller mindre utsträckning gått förlorat
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bör i stället använda begreppet ”rekonstruk-
tion” och därmed markera var han de facto
befinner sig, nämligen mellan två teoretiska
ytterligheter på en glidande skala: å ena sidan
en absolut säker kopiering och å den andra
rimliga antaganden, grundade på forskning-
ens ståndpunkt och på analogier.

Den av Erik Nylén ledda expeditionen
med 8-metersbåten Krampmacken 1983 och
1985, från Gotland till Istanbul, ägde rum
med en båt som rekonstruerats ganska fritt
efter ett relativt sparsamt källmaterial. Men
färden gav en allsidig bild av vad båten dög
till inte bara konkret utan också som typ. Den
gav också, och kanske viktigare, en bild av
de allmänna villkoren för en färd under de
valda omständigheterna. 

Nylén hade till exempel en bestämd hypo-
tes om att vikingafärderna i österled sanno-
likt inte ägde rum med stora skepp som dem
i de norska gravarna utan i mindre farkoster.
Hypotesen kan sägas ha bekräftats i och med
att expeditionen trots svåra strapatser med
mycket hård motström på floderna och långa
landpassager framgångsrikt nådde sitt av-
lägsna mål. Utifrån erfarenheterna med
Krampmacken har diskussionen om båttyper
och färdförhållanden fortsatt på ett fruktbart
sätt, och där har denne artikelförfattare och
andra arkeologer fört fram andra idéer än
Nylén. 

En ytterligare bekräftelse på hur rätt Ny-
lén hade i grundfrågan om båtar eller skepp
kom för övrigt 1992, då den norska expedi-
tionen med ”Havørn” (en 2/3-rekonstruktion
av Gokstadskeppet, 16 m lång) tvingades av-
bryta sin färd uppströms på Daugava/Dvina
och hyra in en lastbil för att komma över
vattendelaren, till Dnjepr. Skeppet, som skött
sig utmärkt på öppna vatten, var helt enkelt
på tok för klumpigt och tungt för flodfart.

Nyléns expedition tvingades av storpoli-
tiska orsaker välja en något ohistorisk väg
genom Östeuropa till Svarta havet. Nu, efter
Sovjetstatens sammanbrott, är det emellertid

åter möjligt att färdas på de gamla vikinga-
vägarna i öst och till och med längs den rykt-
bara ”Stråkvägen från varjagerna till greker-
na”, som den heter i en rysk 1100-talskröni-
ka (varjager = svear eller skandinaver i all-
mänhet, greker = befolkningen i det östro-
merska bysantinska kejsarriket).

De första svenskar som vågade försöket
blev Expedition Holmgård 1994 med 9-me-
tersbåten Aifur. Båten påminner i mycket om
Krampmacken, men har en markerat smäck-
rare linje, inspirerad av dokumentationen
från utgrävningen av uppländska båtgravar.  

Starten skedde i Sigtuna och resan gick
över Stockholm–Vaxholm–Arholma–Marie-
hamn–Kökar–Nötö–Porkala–Helsingfors–
Kotka–Viborg–S:t Petersburg–Staraja Lado-
ga–Volchov till Novgorod. Expeditionen till-
ryggalade 1 382 km på 41 dygn. 

Normalt hade båten under färden nio per-
soners besättning ombord, vilket dels inne-
bar att barlast var onödig vid segling och dels
att det alltid gick att ro med full kraft. Expe-
ditionen hade en enastående tur med vädret,
av 21 dagar i sjön mellan Sigtuna och S:t Pe-
tersburg rådde någon form av västvindar i 16.
Inte mer än en halv dag gick till spillo på
grund av väntan på bättre vind. När loggbo-
ken summerades visade det sig att av den ef-
fektiva färdtiden på drygt 300 timmar (expe-
ditionen övernattade i land) hade endast ca
1/3 tillbringats under rodd och ca 2/3 under
segel. 

Som aktuell jämförelse kan nämnas, att
när Krampmacken (samma båt som Nylén
använde) sommaren 1995 skulle segla från
Gotlands östkust till Ösel, tvingades besätt-
ningen vänta i åtta dygn på lämplig vind.
Först därefter kunde överfarten genomföras
snabbt och utan risk.

Om Aifur således kunde segla behändigt
till Ryssland, blev det desto mer rodd (och
drag) inne i landet. Turen med vädret höll
visserligen i sig på Neva, där det i viss grad
gick att segla mot strömmen, men på floden
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Volchov blev rodd nödvändig. Strömmen där
var inte mer än ca 1 knop, men i den stekan-
de hetta som rådde blev dagarna ändå slit-
samma. När båten anlöpte Novgorod strax
under Kremlmurens krenelering och med
Sofiakatedralens (byggd på 1050-talet) guld-
glänsande lökkupol hängande i skyn kändes
det därför som en stor triumf (Fig. 12). Ex-

peditionen avbröts sedan, helt enligt planer-
na, i Novgorod och båten fraktades hem.

När detta skrivs pågår förberedelsearbetet in-
för Expedition Holmgårds fortsättning för
fullt. Sommaren 1995 rekognoserade artikel-
författaren och en kollega, Håkan Altrock,
från bil de fortsatta flodvägarna mellan Nov-
gorod och Smolensk (Fig. 13). Mig veterli-
gen har dessa trakter inte tidigare besökts av
skandinaviska forskare i motsvarande ären-
den. ”Se upp för runstenar!” skämtade Håkan
när vi en mycket tidig, daggig morgon hop-
pade ur vår hyrda före detta militärbil vid byn
Prud inte långt från Lovats källor för att spa-
na efter lämplig dragväg på land från floden
till Uzmensjön. 

Bortsett från åarna närmast Smolensk,
som är reglerade och dämda, tycks flod- och
terrängförhållandena mellan Ilmen och
Dnjepr knappast ha ändrats på något avgö-
rande sätt sedan vikingatiden. 
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Fig. 12. Novgorods ”sky-line” sedd från floden. Till höger Sofiakatedralen från
1050-talet.

Fig. 13. Rekognosering längs floden
Kasplja.



Vårt intryck efter rekognoseringen var att
uppströmsrodd på Lovat bör vara fullt möjlig
och att sträckan Novgorod–Smolensk bör
kunna tillryggaläggas på fem till sex veckor.
Fast osäkerhetsfaktorerna är naturligtvis
många, och speciellt kommer höga krav att
ställas på expeditionens förmåga att försörja
sig själv med mat och vatten. Utgångspunk-
ten är också att alla nödvändiga landtrans-
porter ska ske på tidstroget sätt, vilket i för-
sta hand innebär med hjälp av rullar under
kölen. Denna teknik är tidskrävande och hel-
ler inte speciellt enkel att få att fungera bra,
det visar de övningar som genomförts.

Från Smolensk är det medström på floden
Dnjepr och Kiev kan enligt min bedömning
nås på ytterligare ca tre veckor. Från Kiev sö-
derut är sedan Dnjepr hårt utbyggd för kraft-
verksändamål och färdtiden mycket svårupp-
skattad.  De ca 90 milen från Ukrainas hu-
vudstad till Svarta havet bör även under
gynnsamma förhållanden ta minst fyra-fem
veckor.

För Expedition Holmgård är båten Aifur
naturligtvis utgångspunkten och förutsätt-
ningen, men det är färden som är målet och
meningen. Med en term lånad från Carl Olof
Cederlund kan expeditionen och dess veten-
skapliga uppföljning ses som exempel på
”kommunikationsarkeologi”, som ett försök
att med experimentet som metod kunna skaf-
fa erfarenheter som relaterar till de geosoci-
ala förutsättningarna för samfärdsel i Öster-
sjön under vikingatiden. 

Noter
1 Populär arkeologi 3/96. Också publicerad på engelska och

ryska i Vikingi i slavjanje (red A. Hedman & A. N. Kir-
pichnikov). S:t Petersburg 1998.
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EX P E D I T I O N HO L M G Å R D, den expe-
rimentella ”vikingafärden” i österled
med båten Aifur, genomfördes med

sin andra och avslutande etapp sommaren
1996. Från starten i Novgorod nådde expedi-
tionen efter tre månaders resa Svarta havet
(Fig. 14–16).

Jag har i två tidigare bidrag till Fornvän-
nen (Edberg 1995a, 1996a) beskrivit båten
och problemställningar kring projektet samt
redovisat en del slutsatser från den första
etappen. Äventyret är nu avslutat och det kan
vara lämpligt att kort sammanfatta färden
och peka på förhållanden som kommit i ny
belysning.

Färden 1994
För att rekapitulera så genomfördes etapp 1
av Expedition Holmgård 26 juni–6 augusti
1994. Båten Aifur färdades, med nio mans
besättning, på 41 dygn från Sigtuna till Nov-
gorod. Vid färden genom Stockholms skär-
gård, över Ålands hav och in i Finska viken
seglade besättningen så mycket som det gick
men en del rodd blev också nödvändig. Etap-
pen från S:t Petersburg till Novgorod innebar
flodfart på Neva och Volchov och passage av
Ladoga. Både segling och rodd krävdes i li-
ka mån där, dessutom var tågning (drag från
stränderna) ofrånkomlig vid flera tillfällen
för att betvinga hårda motströmspartier. Bå-
ten, 9 m lång, 2,2 m bred, en skrovvikt på ca

600 kg och med ett ca 19 m2 stort råsegel, vi-
sade sig på denna etapp på det hela taget än-
damålsenlig.

Den tillryggalagda distansen under färden
1994 var 1 382 km. Effektiv färdtid var 307
tim, därav segling (inklusive rodd under se-
gel) 192 1/2 tim och rodd (inklusive tågning)
114 1/2 tim. I procent räknat bestod färdtiden
av 63 % segling och 37 % rodd inklusive tåg-
ning. Genomsnittlig distans per dygn, vilo-
dagar inräknade, var 33,7 km. Genomsnittlig
fart var 4,5 km/tim (se vidare Edberg 1994,
1995a).

Expeditionen återupptogs 19 juni 1996 i
Novgorod, på samma plats som den avbröts
1994. De två etapperna bildar således till-
sammans en geografiskt obruten färd från
Mälaren till Dnjeprs delta. 

Delar av 1996 års planerade färdsträck-
ning genom Ryssland hade 1995 rekognose-
rats av mig som då gjort den optimistiska be-
dömningen att en färd med en båt av Aifurs
typ uppför floden Lovat till – och över –
vattendelarna mellan Östersjöns och Svarta
havets avrinningsområden borde vara fullt
genomförbar på försommaren ett år med en
vattenföring som var ”normal”, vilket upp-
fattades som åtminstone likvärdig med den
som kunde observeras 1995 (Edberg 1996b). 

Emellertid var vattenflödet i de aktuella
floderna och åarna i nordvästra Ryssland
mycket svagt 1996. I juni rapporterade expe-
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MED AIFUR TILL AIFUR

Slutrapport från en experimentell österledsfärd1
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Fig 14–16. Aifurs färd 1996, andra etappen av Expedition Holmgård.
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ditionens kontaktmän i Novgorod och Smo-
lensk, att nivån i de större floderna låg minst
en meter lägre jämfört med 1995. Från Lo-
vats mynning i Ilmen rapporterades omkring
15 juni nivåer nästan två meter under medel-
värdet vid denna tidpunkt på året. Många av
de mindre åar, som året innan förefallit far-
bara, låg 1996 praktiskt taget uttorkade.

Färden 1996
Medveten om vilken utmaning som väntade
lämnade Aifurs besättning sammanbitet
Novgorod, seglade över Ilmen och rodde upp
i Lovat. Det visade sig med stor möda gå att
komma fram till staden Cholm, ca 150 km
från Ilmen. I Lovats nedersta lopp ställde
sandbankar till problem. Lite högre upp före-
kom grunda, steniga forsar med 6–7 knops
motström som det bara delvis gick att kom-
ma genom med hjälp av forcerad rodd. Vid
flera tillfällen fick båten långa sträckor tågas
med rep från stranden.

En rekognosering med bil från Cholm och
söderut gav nedslående resultat. Lovat var
inte farbar uppströms och det var inte dess
största biflöde Kunja heller. Vattnet var bitvis

endast ankeldjupt. Expeditionen fick därför
ta skeden i vacker hand och låta transportera
båten ca 180 km från byn Sopki vid Lovat till
Usvjatjas vattensystem. Denna flod visade
sig grund men segelbar, och via dess utflöde
i Dyna/Dvina kunde Aifur utan större pro-
blem fortsätta på Kasplja så långt som till i
höjd med staden Demidov. Uppströms från
denna plats visade sig Kasplja oframkomlig
på grund av lågvatten och kraftig vegetation.
Udra och de andra mindre floder och åar, som
rinner mot Dnjepr, var helt eller nästan helt
utan vatten. Besättningen snickrade därför,
med virke som skaffades på platsen, en två-
hjulig kärra och drog Aifur på denna de ca 70
km som återstod till Dnjepr. Floden nåddes,
vid en plats strax väster om Gnjozdovo (vid
Smolensk), 30 dagar efter starten i Novgorod
(Fig. 17). 

Resan fortsatte sedan med god fart ned-
ströms på Dnjepr in i Ukraina. I sitt nedre
lopp är denna flod sedan länge utbyggd för
kraftändamål och består numera av en serie
gigantiska – tiotals mil långa – dammar eller
reservoarer.

Fig. 17. Med hjälp av ungdomar från klubben Viking Nevo i Smolensk
och på en hopsnickrad hjulkonstruktion rullas Aifur på land från Kasplja
till Dnjepr. 



Den 29 augusti, den 71:a dagen efter star-
ten från Novgorod, lade Aifur till vid Pere-
volotjna, den plats där Karl XII:s ryska fält-
tåg en gång tog slut. På grund av omständig-
heter utanför expeditionens kontroll tvinga-
des etappens besättning, strax nedströms om
denna historiska plats, att kapitulera och
frångå den heliga principen att enbart lita till
vind- och muskelkraft. Sträckan från Svetlja-
hirske till Svarta havet tillryggalades därför
som transportsträcka, delvis under bogsering
och för motor. 

Den 6 september gjordes strandhugg intill
den plats där Aifurforsen före vattenkraftsut-
byggnadens tid legat. Den är denna fors,
känd bland annat från en runristning på den
gotländska Pilgårdsstenen, som båten Aifur
uppkallats efter (Fig. 18). Efter 89 dagars
färd, den 15 september, gick expeditionen se-
dan ”i mål” i Cherson i Dnjeprdeltat. 

Bortser man från de två nödtvungna trans-
portsträckorna finner man att Aifur under
1996 års färd genom Ryssland, Vitryssland

och Ukraina ”för egen maskin” tillryggalade
1 568 km. (Medräknat transportsträckorna
uppgick distansen till 2 204 km). Den effek-
tiva färdtiden var 415 1/2 timmar, därav seg-
ling 113 1/2 timmar, rodd (inklusive tågning)
264 timmar och dragning på land 38 timmar.
I procent räknat bestod färdtiden under 1996
års färd av 27 % segling, 64 % rodd och 9 %
landdragning. Den genomsnittliga dagsetap-
pen, vilodagar inräknade, blev 22 km. Den
genomsnittliga farten under den effektiva
färdtiden blev 3,8 km/tim.

Sammanfattar man båda årens färder så
blev den totala färdsträckan 2 950 km. Ex-
peditionen tillryggalade denna sträcka på
113 dagar, inklusive vilodagar. Den genom-
snittliga dagsetappen var 26,1 km lång.

Den effektiva färdtiden var 722 1/2 tim-
mar, därav segling 306 timmar, rodd (inklu-
sive tågning) 378 l/2 timmar och landdrag-
ning 38 tim. I tid bestod färden av 42 % seg-
ling, 53 % rodd och 5 % landdragning. Den
genomsnittliga farten under den effektiva
färdtiden blev 4,1 km/tim. (Om transport-
sträckorna räknas med, så blev hela distansen
Sigtuna – Cherson 3 596 km) (Tabell 1). 

•••
Avsikten var att genomföra hela färden på ett
tidstypiskt sätt utan några moderna hjälpme-
del. Ingen expedition har i modern tid lyck-
ats med något motsvarande. Bristen på vatten
i floderna mellan Novgorod och Smolensk,
plus tidsnöd i slutskedet, gjorde dock att
målsättningen inte kunde uppfyllas helt. 

Floden Lovat som färdled
Erfarenheterna från uppströmsfärden på Lo-
vat, så långt den var genomförbar, visade på
hur problematisk denna sträcka måste vara
som kommunikationsled även vid ett något
bättre vattenstånd. Lovat är, också i sitt nedre
lopp, rikt försedd med ganska svårpasserade
forsar. Ovanför Cholm blir forsarna ännu
många flera och värre och man kan, enbart
utifrån expeditionens erfarenheter, ifrågasät-
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Fig. 18. Dnjeprforsarna före
dammbyggena. Efter Moravcik
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Tabell 1.



ta om en båtfärd på denna flod verkligen va-
rit det bästa vägalternativet vid en färd
söderut. 

Det nordiska arkeologiska fyndmaterialet
från Ryssland kan visserligen – i jämförelse
med motsvarande material som emanerar
från nordbor i västerled – betecknas som
”stort” (Jansson 1992). Men det har icke des-
to mindre knappast sådan karaktär eller ut-
bredning, att annat än mycket allmänna slut-
satser om de konkreta färdvägarna kan dras.
Den enda någotsånär samtida, berättande
källan, som omtalar just floden Lovat som en
väg som användes vid vikingatida långfärder
mellan Svarta havet och Östersjön, är Nes-
torskrönikan (nedtecknad på 1110-talet):

”Der gik en vej fra varægerne til grækerne
og fra grækerne op ad Dnepr. Øverst ved
Dnepr er der et slæbested till Lovot’, og ad
Lovot’ kommer man in i den store Il’men-sø.
Volchov utspringer af denne sø og løber ind
i den store sø Nevo, og mundningen af den-
ne sø går ud i Varægerhavet” (PVL
[da]:24–25).

Mer exakta uppgifter om var vägen ”från
varjagerna till grekerna” gick fram, saknas
dock. Frågan har varit föremål för diskussion
och olika alternativa tolkningar har förts
fram, mer kanske av ryska arkeologer än av
nordiska. G. S. Lebedev och andra ryska for-
skare, som tagit fasta på Nestorskrönikans
uppgifter, har under 1990-talet också genom-
fört experimentella båtfärder med segelslu-
par i Smolenskområdet, på Lovat och Vol-
chov. 

Lovats bifloder erbjuder – teoretiskt – vis-
sa alternativa möjliga vägval uppströms
Cholm. Till Dvina går en led längs floderna
Kunja, Serjozja och Toropa. Den totala färd-
sträckan blir i detta fall visserligen längre,
men den besvärliga uppströmsfärden blir av-
gjort kortare. Nestorskrönikans vittnesbörd
om Lovats betydelse som färdväg kan inte
anses motsäga  detta alternativ – som likväl
också det givetvis förutsätter en god vatten-

tillgång i de aktuella floderna. (Tack till P.
Sorokin, S:t Petersburg, för synpunkter på
frågan. För en grundläggande historisk-geo-
grafisk genomgång av dessa och andra väg-
val, se Kerner 1946. Rysk forskning om pro-
blemet refereras också i DAI II, s. 31–32).

Mikljajevs lågvattensteori
Ryska arkeologer har på flera platser längs
den omtalade ”Vägen från varjagerna till
grekerna” gjort stratigrafiska iakttagelser,
som kan tolkas som att vattnet generellt stått
lägre under vikingatiden än i dag. A. M. Mik-
ljajev har i en uppsats (Mikljajev 1992) an-
fört flera exempel. Vid Sannitsa vid Lovats
mynning har man enligt Mikljajev påträffat
en metallurgisk verkstad, daterad till perio-
den 500–1000. Bjälklagets botten låg där ca
tre meter under nuvarande vattennivå. Vad
gäller förhållandena vid Rjurikovo Goro-
disjtje (dvs det vikingatida Holmgård strax
söder om Novgorod) anför Mikljajev äldre
iakttagelser av Gvozdilov, som går ut på att
lager från ”storfurstarnas epok” (dvs sen vi-
kingatid och tidig medeltid i nordisk termi-
nologi) delvis tränger in i neolitiska lager
som ligger under Volchovs nuvarande nivå.
Att 800- och 900-talets kulturlager i Rjuriko-
vo Gorodisjtje ligger mycket lågt i förhållan-
de till dagens vattenstånd är också uppenbart
för varje besökare vid de pågående gräv-
ningarna på denna plats. 

Beträffande situationen vid mellersta Lo-
vat citerar Mikljajev ett arbete av Konetskij
där denne beskriver det som betecknande att
gravar och boplatslämningar där ligger på
terrasser, som nu delvis är vattendränkta.

Floden Usvjatjas stränder är rika på fasta
fornlämningar från samma period, noterar
Mikljajev och exemplifierar med boplatsen
vid Glasunovo, där man bl a funnit arabiska
mynt från 700-talet, boplatserna och gravfäl-
ten vid Usvjaty och Sjemlikova osv. 

Mikljajev fortsätter:
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”Gemensamt för alla dessa fasta fornläm-
ningar är att de ligger mycket lågt i förhål-
lande till dagens vattenstånd, så att deras
botten ofta befinner sig lägre än dagens me-
delvattennivå. Våröversvämningarna täcker
dem nästan helt och under regniga år är de
under vatten nästan hela sommaren”.

Mikljajevs slutsats är att dessa boplatser
och gravfält måste ha anlagts under en tid då
varken vårflod, högt grundvatten eller som-
maröversvämningar kunnat hota dem. Mik-
ljajev anför också uppgifter om andra fynd
på sjöars och åars bottnar som han anser pe-
kar på en nivåskillnad på upp till tre meter
mellan dagens och vikingatidens situation.
Sammanfattningsvis håller Mikljajev det för
uteslutet att vikingarna färdades i båt på den-
na del av ”Vägen från varjagerna till greker-
na”. Det fanns helt enkelt inte vatten i floder-
na, så att det räckte (Mikljajev 1992).

Samme forskare refererar också till skrift-
liga källor från 1700-talet, som beskriver
sandbankarna och forsarna i Lovat vilka ska
ha gjort denna flod ofarbar också vid denna
tid (då vattenföringen, enligt Mikljajev, ändå
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Fig. 19. Relativ förändring av total neder-
börd som procentsats av den normala
vinternederbörden vid en ökning av me-
deltemperaturen i atmosfären med 0,5
grader enligt Vinnikov och Groisman. Ef-
ter Budyko 1982. 

Fig. 20. Exempel på säsongsvisa variationer och årsvariationer i Volchovs
vattenföring under en tioårsperiod. (Bengt Carlsson, SMHI)



var ymnig i förhållande till situationen under
vikingatiden).2

I Stora Sovjetencyklopedien betecknas
den nutida floden som ”segelbar” från myn-
ningen och endast 70 km uppströms (GSE
1977, Lovat).

•••
Av stor betydelse för att kunna rekonstruera
flodförhållandena under vikingatiden är att
se om och hur topografi och naturgeografi i
regionen och vattenföringen i floderna kan
ha ändrats. Klimatförändringar, landhöjning
och mänskliga ingrepp är några av de fakto-
rer som bör beaktas.

Klimatförändringar
Den varmaste perioden i Norden under de se-
naste 1 500 åren inföll 900–1150, alltså un-
der vikingatidens mitt och slut och över-
gången till tidig medeltid. Denna värmepe-
riod föregicks och efterföljdes av perioder,
som var kallare än genomsnittet. Klimatet
under periodens avslutning var turbulent:
från ett värmemaximum ca 1090, då som-
marmedeltemperaturen för en tioårsperiod
var drygt en grad över ett nutida medelvärde,
sjönk temperaturen så att den 1140 var en
grad under detta värde. De följande 20 åren
steg sommarmedeltemperaturen med ca två
grader (SNA 1995:24).

Enligt Mikljajev, som åberopar sig på en
rysk forskare Sjnitnikov, medförde det var-
mare klimatet i nordvästra Ryssland under
vikingatiden att det generellt var torrare och
att nivån i floder och sjöar därför var betyd-
ligt lägre än under senare tid. De låga vatten-
nivåer, som denne forskare iakttagit arkeolo-
giskt (se ovan), förklarar han med denna kli-
matförändring. I sin uppsats anför Mikljajev
emellertid inga konkreta hydrologiska studi-
er från det aktuella området. 

En rysk hydrolog Budyko har diskuterat
sambandet mellan klimat- och nederbörds-
förändingar. Under 1930-talets värmeperiod
uppstod torka med svår missväxt både i Sov-

jetunionens och USA:s kornbodar. Kaspiska
havets yta sjönk under dessa år, på grund av
minskad nederbörd i Volgas avrinnings-
område, drastiskt – 170 cm (Budyko
1982:158–163). 

Samme forskare har också redovisat mo-
deller för relativa nederbördsförändringar
vid höjda årsmedeltemperaturer i hemisfä-
ren. En temperaturhöjning med en halv grad
skulle, enligt beräkningar av Vinnikov och
Groisman, medföra en tioprocentig sänkning
av nederbörden bland annat i Lovats avrin-
ningsområde (Budyko 1982:238–243) (Fig.
19). Problemet tangerar den klassiska frågan
om pålbyggnader och vattenståndsförän-
dringar i sjöar i det alpina området (Joos
1982). 

Men sambanden mellan klimat, nederbörd
och avrinning är mycket komplexa. I ett om-
råde i Nordryssland norr om Onega skulle
nederbörden, vid en halv grads temperatur-
höjning, öka ungefär lika mycket som den
skulle minska i ”vårt” område. Och i ett sce-
nario, där växthuseffekten fått polarisarna att
smälta, väntar kraftigt ökad avrinning i de
nordligaste ryska floderna, medan ökningen
blir mindre eller ingen alls i de södra (Budy-
ko a.a.) 

Landhöjning
Lovats flodområde låg i utkanten av den se-
naste fennoskandiska nedisningen. Enligt en
studie går en +100-metersisobas för den to-
tala landhöjningen vid Ladogas sydkust mot
Pskovsjön och Riga. Nollisobasen i samma
studie löper från ungefär mitt emellan Nov-
gorod och Moskva över Daugavpils mot Ös-
tersjön. Utanför denna isobas har landhöj-
ningen varit negativ: Dnjeprbäckenet vid
Smolensk har utsatts för en landsänkning på
ca 100 meter sedan istidens slut (Nyberg
1991:125 och där anförd litteratur).

I områdets östra, sydöstra och södra peri-
feri övergår landhöjningen till en sänkning
eller till en serie av små höjningar och sänk-
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ningar, som avlöser varandra allt efter berg-
grundens struktur (Nikonov 1980). 

Observerad landhöjningshastighet vid S:t
Petersburg är för närvarande 0 mm/år. Öster
och söder därom förekommer landsänkning
(Nyberg 1991:129 och där anförd litteratur).
Nikonov har beräknat den aktuella landhöj-
ningsnivån i norra och arktiska Ryssland. S:t
Petersburg ligger i ett område med landsänk-
ning i intervallet 0–2 mm/år. Omedelbart sö-
der om Ladoga ligger en zon med en land-
sänkningstakt i intervallet 2–4 mm/år. Söder
om denna är landsänkningen åter 0–2 mm/år
och ytterligare söderut vidtar en landhöjning
på 0–2 mm/år (Nikonov 1980).

Landhöjnings- och landsänkningsförlop-
pen är komplicerade och en extrapolering av
data äventyrlig, speciellt som lokala variatio-
ner inte är ovanliga. Men av tillgängliga upp-
gifter att döma bör knappast de geodynamis-
ka krafternas verkan under den senaste tuse-
nårsperioden ha haft någon generell, drama-

tisk inverkan på vattennivåerna i Nordväst-
rysslands sjöar, floder och åar. Vissa floders
lutning och fallhöjd kan dock ha förändrats. 

Mänskliga ingrepp
Någon vattenkraft har inte byggts ut i Lovat,
däremot vittnar stora mängder sjunktimmer
och pålningar för rännor  i flodens nedre lopp
om att den utnyttjats som flottled. Att flott-
ning ägt rum bekräftas av referenslitteratur,
liksom av det faktum att staden Cholms nä-
ringsliv präglas av sågverks- och träindustri
(GSE 1977 Kholm, Lovat; GES 1989 Lovat).
En damm i Velikie Luki har enligt en uppgift
använts för att säsongreglera vattenflödet
nedströms. Några fasta lämningar i övrigt av
flottning kunde inte iakttas längs floden vid
1996 års färd med Aifur.3

Nedre Lovats omgivningar är delvis låg-
länta och sumpiga. Av kartor att döma har ut-
dikningar, bland annat för torvtäkt, skett i re-

Fig. 21. Kiev i sikte dag 54 efter avseglingen från Novgorod.



lativt stor omfattning. Avskogning har san-
nolikt också bidragit till att öka vattenföring-
en i floden rent generellt och till att göra vår-
floden mer markerad. Någon nämnvärd av-
tappning för bevattningsändamål har såvitt
känt inte förekommit.

Floden Msta, som liksom Lovat rinner ut i
Ilmen, används för att reglera vattentillgång-
en i den stora Volgakanalen, och har vid fle-
ra tillfällen i modern tid till och med delvis
torrlagts (Grahn 1996). Några motsvarande
ingrepp i Lovat har veterligen inte ägt rum. 

Variationer i vattenföringen
Lovat faller ut i Ilmen och svarar för omkring
en femtedel av tillrinningen till denna sjö,
som i sin tur avvattnas av Volchov (Grahn
1996). 

Hydrologisk statistik från Lovat har inte
gått att få fram, men däremot har data från
Volchov för åren 1963–1989 varit tillgängli-
ga. Dessa ger en fingervisning om hur stora
variationerna i flödet i regionens floder kan
vara. Volchov har enligt dessa mätningar en
mycket markerad vårflod, som inträffar med
en kraftig topp i maj–juni men med fortsatt
hög vattenföring under sommarmånaderna.
En mindre topp inträffar i november, efter
höstregnen (Bergström & Carlsson 1994
med data kompletterade av Bengt Carlsson,
SMHI) (Fig. 20). 

Mönstret för Volchovs avrinning är ty-
piskt för nordliga floder med snösmältning
inom avrinningsområdet. Sannolikt verkar
Ilmen dock som ett starkt utjämnande maga-
sin. Den grunda sjön svämmar regelmässigt
över på vårarna och ytan kan då fördubblas
eller tredubblas. Det högsta vattenståndet in-
träffar i maj (i medeltal 5,8 m med ett maxi-
mum av 7,4 m) och det lägsta i slutet av mars
och början på april (i medeltal 2,35 m) (GSE
1977, Ilmen; GES 1989).

Volchov har i historisk tid utnyttjats som
sjötrafikled i hela sitt lopp. Vattenflödet tycks
därför i regel ha varit tillräckligt stort sä-

songen igenom. Största hindret var forsarna
vid (den nuvarande staden) Volchov, där från
medeltiden och in i nyare tid omlastning fått
ske. Pråmtrafik upp till Novgorod och vidare
på Rysslands inre kanalsystem förs nu ge-
nom en sluss förbi en kraftverksdamm,
byggd på 1920-talet, vid staden Volchov,
Denna damm reglerar nu flödet i Volchov.
”Under perioder med lågt vattenstånd höjs Il-
mens vattenstånd av dammen vid Volchovs
vattenkraftverk” (GSE 1977, Ilmen). Effek-
terna uppströms av denna förändring kan va-
ra en bidragande förklaring till den höjda
vattennivå som under 1900-talet observerats
inte bara i Volchov, utan också i Ilmen och i
Lovats nedersta lopp (se ovan). Volchovs to-
tala fallhöjd från Ilmen till Ladoga är endast
ca 18 m och vid Novgorod uppträder nume-
ra ibland bakström.

Lovats fallhöjd per mil är ca tre meter,
jämfört med Volchovs knappa en meter. Lo-
vat är till skillnad från Volchov outbyggd och
större sjöar saknas längs loppet. Efter snö-
smältningen är Lovat därför som regel myck-
et livlig medan vattenföringen under somma-
ren kan vara svag och ojämn. Dessa förhål-
landen, i kombination med de många forsar-
na, är givetvis negativa för flodens använd-
barhet som farled. 

Byborna vid Lovat berättar gärna om flo-
dens häftiga årstidsvariationer. De bygger
också sin bastur uppe på strandbrinken, högt
över floden, för att husen inte ska riskera att
spolas bort om vårarna. Tio meter höga
strandbrinkar och erosionssår iakttogs i
nedre Lovat. 

Expeditionens iakttagelser, information
från ryska kolleger och från lokalbefolkning-
en tyder på att vattenflödet i Lovat och de an-
dra floderna i regionen varierar relativt
mycket år från år. 

Åren 1992, 1994 och 1996 upplevdes som
”torrår” vid Havørns (Altrock 1993) respek-
tive Aifurs färder. 1995 upplevdes som ”nor-
malt” vid rekognoseringen i Ryssland. Sven-
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ska nederbördssiffror för samma år (ryska
har inte varit tillgängliga) pekar, grovt sett, åt
samma håll som de subjektivt upplevda för-
hållandena.

Växlingar mellan torra, normala och våta
somrar är i den tempererade zonen givetvis
en helt normal sak. Men för att en flod ska bli
en permanent utnyttjad vattenled måste den
också vara farbar år efter år och mycket tyder
på att Lovat ovanför Cholm är möjlig för bå-
tar som Aifur endast under ”våta” år och att
seglationssäsongen också under sådana år
kan vara relativt kort. Detsamma tycks gälla
för övre Kasplja och de mindre biflödena till
Dnjepr norr om Smolensk.

Drag över land
Expedition Holmgård med båten Aifur fick,
precis som Erik Nylén och hans expedition
med båten Krampmacken (Nylén 1983,
1987a, 1995), således sätta hjul under kölen
för att bemästra dålig vattentillgång och

överbrygga flodsystem. Aifurs hjulkonstruk-
tion var till skillnad från Krampmackens vis-
serligen helt hemsnickrad, och utan några
smorda axellager, men principen var ändå
densamma. Om båtar verkligen förflyttats på
liknande hjul under vikingatiden är inte utrett
och kan ifrågasättas. Men att flytta tunga bå-
tar långa sträckor på annat sätt, till exempel
på rullar (lunnor), är knappast praktiskt möj-
ligt (se Edberg 1995b, 1996a). 

Vi nuddar här vid en kontroversiell punkt
i allt resonemang om de vikingatida långfär-
derna i österled: frågan om vilka båtar som
egentligen användes. Under den inledande
delen av 1996 års färd, mellan Novgorod och
Smolensk, hade Aifur rejäl nytta av sitt segel
endast vid passagen av Ilmensjön. I övrigt
var mast, rå, rigg, segel osv under denna
sträcka mest bara i vägen. Och dessutom är
Aifur byggd för att klara hård skärgårdsseg-
ling. En båt som ska ros i skyddade vatten
kan göras av klenare virke, med lägre fri-
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Fig. 22. Nedre delen av Dnjepr är totalutbyggd för kraftverksändamål. Aifur i slus-
sen vid Kiev/Vyzjgorod.



bord, färre spant osv. Ett lätt skrov gör båten
bekvämare att ro och ett lägre skrov gör bå-
ten mer lätthanterlig när den ska upp på land.
Besättningen kan då själv bära och dra den
förbi forsar och andra hinder. 

Erfarenheterna styrker tesen om att lätta
roddbåtar är vad som passar bäst på trånga
och strömmande floder. Denna insikt måste
givetvis ha funnits också under vikingatiden.

Under den avslutande delen av 1996 års
etapp, då färden gick på den breda Dnjepr
(och dess kraftverksreservoarer) framstod
Aifurs kraftiga konstruktion som mer ända-
målsenlig och där fick besättningen också
chans att göra full rättvisa åt båtens mycket
goda seglingsegenskaper (Fig. 21–22). 

Historiska båttyper
Den nordiska diskussionen om båttyper vid
färder i österled har traditionellt mest byggt
på uppgifter i berättande källor, på analogier
och på etnografiska studier. Ryska arkeolo-
giska båtfynd, visserligen sparsamma, har
uppmärksammats endast i blygsam utsträck-
ning. Pågående forskning verkar dock kom-
ma att kunna ge ny värdefull kunskap. Från
Nordvästrysslands järnålder kan tre huvudty-
per av båtar nu urskiljas, nämligen en klink-
byggd typ, en stockbåtstyp och en plankfär-
ja. De klinkbyggda båtarna förknippas ju
närmast med det nordiska skeppsbyggeriet.
Men nitar, tolkade som spår av klinkbåtar,
har påträffats i Nordvästryssland också i kul-
turlager från perioder utan konstanta kontak-
ter med Skandinavien (Sorokin 1994). 

Enligt Konstantin Porfyrogennetos be-
gagnade nordborna vid färderna på Dnjepr
båtar av en typ som han kallar monoxylon
(DAI I:56–63). Detta tolkas av många for-
skare som någon form av utspända stockbå-
tar med påmonterade skvättbord, så kallade
äspingar (t ex Crumlin-Pedersen 1989).
Även om en sådan läsning av Konstantin är
rimlig, också med hänsyn tagen till hans be-

skrivning av hur båtarna utrustades, är den
emellertid inte den enda möjliga. Appellati-
vet monoxylon kan, från att ursprungligen ha
betecknat ”stockbåt”, mycket väl ha övergått
till att syfta också på andra typer av lätta bå-
tar, t ex klinkbyggda. Sådana semantiska för-
skjutningar är helt vanliga. Till detta problem
finns en mycket omfattande, äldre litteratur
(på svensk botten till exempel Höjer
1883:341f; för en översikt av den internatio-
nella diskussionen, se DAI II:23–25). Men
även om Konstantin verkligen syftar på ”äs-
pingar” så beskriver han förhållandena på
940-talet. Äspingar representerar i skandina-
viskt material uppenbarligen en tradition
som på 1000-talet fallit ur bruk (jfr Schön-
bäck 1994:150f). Man kan inte utesluta att
nordborna under vikingatidens senare ske-
den medförde klinkbyggda båtar eller lät
bygga sådana klinkade båtar, som de var va-
na vid hemifrån, på platsen. Det går att byg-
ga mycket lätta roddbåtar också på klink
(Edberg 1996b). 

Vintervägen
Vetenskapshistoriskt sett finns, ifråga om
nordborna och österledsresandet, en stark
fixering vid båtar och skepp. I norra och
nordvästra Ryssland talar emellertid rena kli-
matskäl för vinterfärder som ett attraktivt al-
ternativ. Vinterfärder kan, i förhållande till
de avsevärda problemen vid flodfärder upp-
ströms som Expedition Holmgård nu uppda-
gat på experimentell väg, till och med ha
framstått som ett huvudalternativ i de fall det
handlat om färder med tung packning. 

Som också Mikljajev påpekar tycks nor-
diska historiska och berättande källor, som
beskriver vikingatida sjöfart längs ryska flo-
der, saknas. Däremot finns det en hel del upp-
gifter om hur snö och sträng kyla befrämjade
kommunikationerna i norra och nordvästra
Ryssland. Exempelvis färdades Olav Ha-
raldsson, enligt Snorre, på isen från Novgo-
rod till havet när han på senvintern 1030 bröt
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upp från exilen för att åka hem till Norge och
försöka bli kung igen. Olav och hans följe
kan då ha ridit på floden Volchov: 

”Genast efter julen började kung Olav att
förbereda sig. Han hade nästan två hundra-
den av sina män där. Jarisleif gav kungen al-
la de riddjur och den utrustning han behövde.
När han var klar gav han sig av. Kung Jaris-
leif och drottning Ingegerd följde honom på
ett hedrande sätt. Sin son Magnus lät han
stanna kvar hos kungen. 

Därefter for kung Olav västerut. De for
först på isen hela vägen till havet. När det vå-
rades och isarna gick upp gjorde de i ordning
sina skepp. När de var klara och fick vind
seglade de ut och färden gick bra” (Snorres
Heimskringla II:290–291).

I Magnus den godes saga heter det:
”Magnus Olavsson påbörjade sin färd från

Holmgård i öster ned till Aldeigjuborg efter
julen. De började göra i ordning sina skepp
när isarna bröts på våren” (Snorres Heims-
kringla III:19).

Harald hårdråde och hans hustru Elisabet
begav sig på vårvintern 1044 från Novgorod
till Gamla Ladoga, där de skaffade sig skepp
för överfarten till Sigtuna:

”Fram emot våren förberedde han sin färd
från Holmgård och när det blev vår for han
till Aldeigjuborg. Där fick han tag på skepp
och seglade från öster under sommaren”
(Snorres Heimskringla III:78).

På samma manér red mongolerna, under
sina ryska erövringar på 1200-talet, gärna på
de tillfrusna träsken och isbelagda floderna.
Hade inte våren kommit så tidigt 1238 hade
Sübüdei khan högst sannolikt erövrat också
Novgorod – och därmed gett oss helt nya Ös-
tersjögrannar.

I skildringen hos Konstantin Porfyrogen-
netos omtalas hur ruserna, sedan isen släppt
om vårarna, färdades från Kiev mot Kon-
stantinopel i båtar som de köpt på orten (DAI
I:56–63). För en skandinav, som tänkte an-
sluta sig till en sådan konvoj nedför Dnjepr,

kunde en slädfärd från en Östersjö- eller La-
dogahamn längs banade vintervägar nog va-
ra både snabbare och bekvämare än en slit-
sam, hasardartad rodd mot strömmen på åar
och floder med högst osäker vattentillgång.

Ilmen fryser numera i regel till i november
och går upp i april. Lovat isläggs mellan slu-
tet av november och början av januari. Isen
går upp i mars eller april (GSE 1977, Ilmen,
Lovat). Enligt Mikljajev, som anför historis-
ka analogier, kan reshastigheten till lands
vintertid i denna del av Ryssland beräknas till
40–80 km per dag. En slädfärd från Novgo-
rod till Smolensk skulle således kunna göras
på sex till tolv dagar. Som jämförelse nådde
Aifur under (sommar-) expeditionen 1996
fram till Dnjepr nära Smolensk först efter 30
resdagar, och hade då inte kunnat ta sig fram
”på egen köl” mer än ca 2/3 av sträckan.

Mikljajev ser, utifrån sina slutsatser om de
historiska vattenförhållandena, norra delen
av ”Vägen från varjagerna till grekerna” som
en ren vinterväg. Erfarenheterna från Expe-
dition Holmgård har mycket klart belyst be-
svärligheterna med en flodfärd på denna
sträcka. Efter att ha vägt in olika aspekter står
frågan om färdsättet längs Nestorskrönikans
berömda väg öppen. En nyanserad ansats,
som inte automatiskt förutsätter båtar och
skepp, verkar fruktbar.

Noter
1 Fornvännen 94, 1999

2 De källor som Mikljajev anför är: M. I. Semevskij, Veli-
kie Luki i Velikolukskij ujezd, S:t Petersburg 1857, sid.
93 och rapporten Topografitjeskie primetjanija na pute-
sjestvije Jeja imperatorskogo velitjestva v Belorusskoje
namestnitjestvo, S:t Petersburg 1780, sid. 132. Landhöj-
ningsproblematiken ur sjöfartsperspektiv har nyligen
översiktigt behandlats av P. E. Sorokin (Sorokin 1997b).
(Not 2001). 

3 Under 1900-talet har flottning skett praktiskt taget ända
från flodens källa. Under Sovjettiden var kombinatet i
Parfino, 40 km från Ilmen huvudmottagare för timret.
Staten svarade för verksamheten från Velikie Luki, 356
km från Ilmen. Ovanför denna stad var trafiken lokalt or-
ganiserad (Porotskin & Zarbajlov 1975:207ff). (Not
2001)
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SO M M Å N G A AV Östersjöområdets stä-
der ligger Riga, Lettlands huvudstad,
vid en stor flod. Dess namn är på lettis-

ka Daugava men den har också många andra
namn. Ryssar kallar den för Dvina, eller till
och med Zapadnaja (västra) Dvina, för det
finns också en nordlig Dvina som mynnar i
Ishavet. På vitryska heter floden Dzvina och
på polska Dzwina. I fornnordiska källor kal-
las den Dúna. Tyskarna, som sedan medelti-
den och ända in på 1900-talet haft stort infly-
tande i Baltikum, säger Düna och stavat Dy-
na är detta också det äldre svenska namnet
som mycket väl fortfarande kan användas.
Här skriver jag dock det lettiska namnet.

Daugava rinner upp på 220-metersnivån i
Dvinetssjön i de nordvästryska Valdajkullar-
na. I samma område återfinns källorna till fle-
ra andra av Rysslands stora floder, däribland
Volga och Dnjepr. Daugavas totala lopp mä-
ter 1 020 kilometer. I den moderna politiska
geografin ligger, grovt räknat, en tredjedel av
floden i vardera Ryssland, Vitryssland och
Lettland. Flodbäckenet omfattar ca 88 000
km2 och utgörs till största delen av ett neder-
bördsrikt, flackt skogs- och träsklandskap,
beläget 100 till 200 meter över havet.1

Vid den nuvarande rysk/vitryska gränsen
är Daugavas nivå ca 140 meter över havet
och vid den vitrysk/lettiska gränsen har den
sjunkit till ca 100 meter. Flodens lutning är

således störst i dess nedre lopp. Den genom-
snittliga fallhöjden för hela floden är 22
cm/km, inom Vitryssland endast 12 cm/km.
Den största fallhöjden, 51 cm/km, är mellan
Jekabpils (171 km) och Jaunjelgava (104 km
från mynningen). Strömhastigheten inom
Vitrysslands gränser anges till 10–14 km/h
på våren och 3,5–5,5 km/h under lågvatten-
perioden (Fig. 23–24, 26).

Daugava kännetecknas liksom många an-
dra nord- och östeuropeiska floder av stor an-
del smältvatten – i höjd med Vitebsk har an-
delen på årsbasis uppmätts till 53 procent –
och därmed sammanhängande, kraftigt mar-
kerade skillnader i vattenstånd. Vårfloden in-
leds i slutet av mars–början av april med en
snabb höjning av vattenståndet. De högsta
nivåerna, 6–8 meter över sommarvattenstån-
det, inträffar vanligen 9–12 april i flodens ne-
dre lopp och en vecka senare i det översta.
Vattennivån sjunker därefter långsamt och
successivt, fram till i augusti.

I flodens nedre lopp, i Lettland, har under
1900-talet tre kraftverk byggts: uppifrån räk-
nat Plavinasverket (1965) med 40 meters,
Kegumsverket (1939) med 15 meters och Ri-
gaverket (1975) med 16,5 meters dammhöjd.
Plavinasverkets vattenmagasin sträcker sig
så långt som till Jekabpils vilket innebär att
flodens naturliga lopp är helt förändrat på en
sträcka på 171 km från havet. 
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I sitt översta lopp är flodens dalgång smal
och djupt nedskuren. Nedanför bifloden
Mezjas tillopp (760 km från Daugavas myn-
ning) rinner floden sedan genom mäktiga av-
lagringar av sand och lera och stränderna är
oftast låga. Ibland skär fåran blockiga mo-
ränlager och där har forsar bildats.

Ca 12 km före Vitebsk går så floden in i en
berggrund bestående av kalksten (dolomiter)
med inslag av blålera och antalet forsar till-
tar. Klipptrösklar, som sträcker sig över flo-
dens hela bredd, förekommer och beskrivs
som mycket farliga för sjöfarten. Floden
trängs också på vissa platser samtidigt ihop
mellan klippstränder, 30 till 50 meter höga. 

Liknande besvärliga klippartier fanns
också i Lettland vid, uppifrån räknat, Plavi-
nas, Koknese, Aizkraukle, Kegums, Ikskile,
Doles och Rumbula. Dessa forsar är alla nu
täckta av kraftverksdammar. Den nedersta
forsen nämns för övrigt flera gånger i 1200-
talskällan Henrik av Lettlands krönika. Där
kallas den på latin Rombule, tyskarna sade
die Rummel.2, 3 (Fig. 27).

Rumbulaforsen och forsarna vid Doles ut-
gjorde allvarliga hinder både för fredlig sjö-
fart och för sjömilitära företag uppför Dau-
gava. Forsarna ses av många forskare som lo-
kaliserande för järnåldersbygden på och vid
Dolesön, fornborgen Daugmale (se nedan)
och senare också för Riga.4

Efter kraftverksbyggena ligger de vikti-
gaste kvarvarande forsarna på följande plat-
ser: i Vitryssland, nedanför Disnas mynning
(426 km från Daugavas mynning) och vid
Distinskije (419 km). I Lettland, vid Krasla-
va (326 km) och Krivets (281 km). Före
kraftverkens tid beskrivs flodsträckan från
Livani (195 km) till en ort 26 km från myn-
ningen som präglad av sammanhängande
forsar och som ofarbar under lågvattenperio-
den. Men också i det ännu av kraftverk orör-
da flodpartiet mellan Daugavpils och Jekab-
pils träffar man på enstaka forsar som bildats
av kalkstenströsklar.5

Kraftverksutbyggnaderna är de mest stor-
skaliga mänskliga ingreppen i Daugava men
långtifrån de enda. Före järnvägens tid spela-
de i Tsarryssland floder och kanaler en utom-
ordentligt stor roll för transporterna och Dau-
gavas fåra rensades då upp och fördjupades.
En rysk ingenjörsofficer har beskrivit hur han
1818 ledde en styrka som sprängde stenblock
i floden vid Kraslava med hjälp av krutladd-
ningar. I samband med detta demolerades en
fornlämning, ett klippblock med slavisk in-
skription. Blocket kan ha varit en så kallad
Borissten, av vilka sju är kända, ett slags
motsvarighet till våra runstenar. De dateras
till 1120-talet och tolkas som spår efter Po-
lotskfurstendömets avsikter att expandera
nedför Daugava. Andra sådana block har för-
störts på liknande sätt. Ett som bevarats, det
i särklass mest kända, är av röd granit och
finns numera uppställt vid Sofiakatedralen i
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Fig. 23. Daugava vid Velizj, Ryssland,
723 km från mynningen. 



Polotsk. Ursprungligen låg det i flodbädden6

(Fig. 25).
Omfattande klippsprängnings- stenrens-

nings-, strandskonings- och muddringsarbe-
ten till sjöfartens fromma har bedrivits i Dau-
gava in i modern tid, i den vitryska delen av
Daugava också efter andra världskriget. 

Att passera de svåra forspartierna utan att
skada skepp och last har i alla tider krävt stor
yrkesskicklighet hos skeppare och besätt-
ningsmän, vilket framhålls i skriftliga källor.
Lotsar har funnits på en del håll. Viss ut-
prickning har funnits och erbjudit hjälp vid
vägvalet. Flodens speciella karaktär har ock-
så medfört att flottar kommit att spela en stor
roll och att båttyperna konstruerats med kraf-
tiga, flata bottnar för att inte riskera att fast-
na och skadas på undervattenströsklarna (se
vidare nedan).7

Daugava som historisk färdled
Flera källor understryker att Daugava, i för-
hållande till många andra östeuropeiska flo-
der, har ett stort antal forsar – över hundra.8

De enorma variationerna i vattenstånd, den
relativt stora fallhöjden och de många klippi-
ga forsarna innebär att Daugava alltid varit
en problematisk flod att färdas längs och
frakta gods på. 

I en sovjetisk källa från 1975 betecknas
sjöfartsförhållandena på Daugava, trots all
energi som vid det laget i många år satsats på
att förbättra farleden, som ”svåra” men sam-
tidigt konstateras där att floden ”inte desto
mindre används intensivt för transportända-
mål”.9

Att floden i historisk tid tjänstgjort som
transportbärare för tungt och skrymmande
gods destinerat till Riga är väl dokumenterat.
Det har i första hand varit frågan om timmer,
tjära, andra skogsprodukter, byggnadsmate-
rial i allmänhet, spannmål samt hampa och
andra spånadsväxter. Denna trafik fick inte
dödsstöten förrän efter 1965, då Plavinas-
kraftverket, som byggdes utan slussar, togs i
bruk. Detta är för övrigt ett av många fall där
många letter är förbittrade på sovjettidens in-
frastrukturinvesteringar (”ryssarna spärrade
Daugava för oss för att själva få billig el-
ström”, kan det heta).10

Ännu fram till denna tid förekom reguljär
flodfart och flottning på Daugava från Toro-
pas mynning, 808 km från Daugavas myn-
ning. Verksamheten samordnades av hamn-
kontoret i Velizj (i Ryssland). På det 333 km
långa avsnittet mellan Velizj och Verchnod-
vinsk (Vitryssland) var det angivna segeldju-
pet under säsong 60–70 cm. Vanligaste god-
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Fig. 24–25. T.v.: Daugava vid Kraslava. T. h.: På flodbanken högt över Daugava i Po-
lotsk tronar ett granitblock med 1100-talsinskription, en s k Borissten. Blocket låg tidi-
gare i flodfåran. 
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Fig. 26. Topografisk profil över Daugavas nedre lopp. 
Efter LKV

Fig. 27. Vid klippkanten (sågtandad markering) vid Dolesön låg for-
sar som hindrade sjöfarten. Symbolerna markerar lämningar från
900–1200-talet: Fornborgar (fylld ring), boplatser (ofylld ring), grav-
fält (halva ringar), platser för lösfynd (trianglar).

Efter Caune 1992
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Fig. 28. Daugavastruss från sekelskiftet 1800/1900. Spanten tillverkades av träd
som vuxit på torvmark där rötterna bildat en rät vinkel. Lasten, ofta säckad spann-
mål eller hampa, stuvades i ett berg och skyddstäcktes. Efter Bielenstein 1918 

Fig. 29. Urholkade stockbåtar och flatbottnade plankbåtar användes vid sekel-
skiftet 1800/1900 för lokala transporter och fiske på lettiska inre vatten.

Efter Bielenstein 1918 



set mellan Velizj och Vitebsk (Vitryssland)
var timmer och mellan Vitebsk och Polotsk
(Vitryssland) ”minerala byggnadsmaterial”,
vilket förmodligen avser sten, sand, grus och
liknande (på 1960-talet byggdes strax ned-
ströms Polotsk dels den helt nya industri- och
universitetsstaden Novopolotsk, dels stora
petrokemiska och militärindustriella anlägg-
ningar). Också passagerartrafik förekom på
avsnittet mellan Velizj och Polotsk. Mellan
Verchnodvinsk och Muravka (Lettland) (285
km från mynningen), en sträcka på 105 km,
fanns också förutsättningar för flodtrafik.
Från Muravka till Livani (195 km från myn-
ningen) – förbi Daugavpils – betecknades
floden som farbar. Därefter var det i princip
farbart på raden av sinsemellan isolerade
kraftverksdammar.11 

I Lettland fick de tunga flodtransporterna
ett sista uppsving på 1980-talet i samband
med de stora schaktningsarbetena för det då
planerade, men hittills inte byggda, Daugav-
pilskraftverket.

Vid 1800-talets slut ombesörjdes handelssjö-
farten på Daugava med tre kategorier farkos-
ter: flottar, strussar och vad som kan kallas
”mindre fartyg”12 (Fig. 28–29).

• Timmer för hus- skepps- och järnvägs-
bygge transporterades i buntar, vilka i sin tur
surrades ihop till flottar. Dessa kopplades
därefter i serier eller karavaner som fick dri-
va med vårfloden. Ekipagen kunde styras
med långa roder för- och akterut och stod un-
der befäl av en styrman, ”kornik”. Flottarna
var i regel försedda med en enkel överbygg-
nad av grenar och vass som tillflykt för be-
sättningen. Uppgifter talar om att besättning-
en på flottarna vid passagen av de farliga Je-
kabpilsforsarna alltid förstärktes från norma-
la 3–4 hjälparbetare till 10–12 man, alla ut-
rustade med långa stänger. Denna typ av
buntflottning tillämpades för övrigt allmänt i
tsarriket.

• De traditionella flodbåtarna var flatbott-
nade, kraftiga, halvdäckade, kallades ”strus-
sar” och byggdes som regel i Vitrysslands
stapelstäder. De dymlades eller spikades
ihop av tretumsplank på en stomme av natur-
vuxna spant, och var fullständigt flatbottna-
de, en förutsättning för att de skulle kunna
glida över de farliga kalktrösklarna. Kalfat-
ringen hölls på undersidan kvar med hjälp av
påspikade runda kantbräder. Strussarna flöt
med vårfloden, roddes och tågades allt efter
vilket som var lämpligt. De hade styrroder
både i fören och aktern. Vid framkomsten till
Riga höggs de upp och såldes till brännved. 

Strussarna kunde vara mycket stora: Bie-
lenstein, som skriver strax efter sekelskiftet
1800/1900, omtalar 175 fot långa och 56 fot
breda fartyg. Den struss som avbildas i hans
arbete är dock ca 30 meter lång, om mannen
på teckningen är skalenlig. (Beteckningen
struss har för övrigt också använts om många
slags ryska flytetyg, i allmänhet flatbottna-
de).

Besättningen på Daugavastrussarna be-
stod av skeppare, båtsman, 30–40 meniga
och dessutom kvinnlig kökspersonal.

Den viktigaste varan som fraktades på
strussarna var spannmål, som förpackad i
säckar lagrades direkt på garneringen i ett
stort berg så att båtarna fullastade kom att
likna sköldpaddor. Djupgåendet kunde vara
så mycket som fyra fot och godset omlasta-
des som regel till småbåtar vid de nedersta
Daugavaforsarna.

• ”Mindre fartyg”. Här fanns flera typer.
En variant kallades plaschkos, var flatbott-
nad som alla båtar på Daugava men också
riggad med mast och segel. På Bielensteins
tid användes typen endast vid muddringsar-
beten. Tidigare nyttjades den för last från
Vitryssland till Riga och det förekom till och
med att båtarna släpades eller varpades till-
baka mot strömmen, vilket beskrivs som ett
tungt arbete för 20–25 man. ”På senare tid” –
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säger denna källa – har man avstått från det-
ta slit och hellre sålt båtarna i Riga. 

I historisk tid har också tvåmastade skepp
förekommit på Daugavas segelbara delar.

För lokala förflyttningar och fiske använ-
des på Daugava omkring 1900 enligt Bielen-
stein  dels plankekor, dels utspända stockbå-
tar (äspingar). Den senare typen förekom i
storlekar upp till 28 fot och kunde bära så
många som 30 personer. Ett slags äspingar
som sågats itu och breddats med plankor an-
vändes också för lättare transporter. För des-
sa farkoster gällde dock att lasten alltid mås-
te lyftas ur och bäras längs stranden innan
man vågade gå ut med båtarna i de farliga
forsarna. 

På grund av Daugavas årliga, kraftiga
översvämningar har de bär- och dragstigar
förbi forsarna, som kommit att skapas, i prin-
cip spolats bort varje år och spår av denna
verksamhet uppges inte kunna återfinnas an-
nat än i undantagsfall. Vid stranden vid Je-
kabpilsforsarna besåg jag emellertid i okto-
ber 2000 ruinerna av en stenbyggnad, som
pekades ut som ett förvarings- och omlast-
ningsmagasin. Det hade dock då ingen känd
datering (Fig. 30). 

Ingen marinarkeologi har bedrivits längs
Daugava, inte heller i samband med sentida
exploateringsundersökningar. Också forsk-
ning som koncentrerar sig på farkoster och
sjöfart på Daugava under förhistorisk tid och
medeltid saknas i princip. De första historis-
ka källorna om handel och krigståg på Dau-
gava daterar sig till 1100-talets andra hälft.
Från 1200- och 1300-talskällor finns en del
detaljer om flodtrafiken där det går att utläsa
att de viktigaste ryska handelsprodukterna
under tidig medeltid var vax och pälsverk,
medan salt varit en viktig produkt i motsatt
riktning.13

Storskalig timmer- spannmåls- och spå-
nadsväxtexport inleddes först i nyare tid. Det
medeltida båtarna var därför knappast några

motsvarigheter till 1800-talets Daugava-
strussar utan av betydligt mindre dimensio-
ner. Sådana farkoster kunde det, speciellt i ti-
der av god tillgång på lågavlönad eller
tvångsutskriven arbetskraft, löna sig att släpa
tillbaka uppför floden, speciellt om det gick
att få lämplig returlast.14

Men resor och transporter skedde inte ba-
ra med båt. Stigar och vägar, som följer flo-
den, har i alla tider använts både vid ritt, vid
färd i släde och senare också i vagn. Så även
om själva floden inte varit idealisk vare sig
för långresor eller för transporter har flod-
dalen ändå kunnat fungera som färd- och
transportled i bägge riktningarna. Kombina-
tioner av färdsätt bör ha varit vanliga. De tys-
ka medeltidsköpmännen använde det över-
gripande begreppet ”Dünafahrt” eller
”Dünahandel” för trafiken mellan Smolensk,
Vitebsk, Polotsk och Riga för handelsresor
antingen de ägde rum på floden eller till lands
på barmark eller snö.15

Arkeologiska undersökningar har visat att
dalgången har varit bebodd och brukad sedan
stenåldern. Att den under årtusenden varit en
av de viktigaste handels- och transportvägar-
na i Östeuropa, som påståtts, är inget orimligt
antagande, även om vi inte kan säga något
konkret om hur trafiken på och längs floden
sett ut eller vilken omfattning den haft i för-
historisk tid.16
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Fig. 30. Ruin på Daugavas strand vid Je-
kabpils. Omlastningsmagasin? 



Som ovanstående ytliga översikt av de
historiska förhållandena visar kan skillnader-
na och variationerna i utnyttjandet av floden
över tiden ha varit mycket stora. Att vara för-
siktig med analogier och projektioner mot
förhistorien kan vara klokt.

Skandinaver, kurer och liver
Lettland som en beteckning för det geogra-
fiska territorium som republiken i dag omfat-
tar kom inte i allmänt bruk förrän i modern
tid. Beteckningar för etniska grupper och
områden i Lettland som liver/Livland, ku-
rer/Kurland, semgaller/Semgallen, lettgal-
ler/Lettgallen och andra är äldre, och före-
kommer äldst i svenska runinskrifter (1000-
tal) och ryska krönikor (1100-tal). Huvud-
källan till kunskap om de etniska gruppe-
ringarna (”stammarna”) är Henrikskrönikan
(tidigt 1200-tal)17  (Fig. 31).

Under järnålder och tidig medeltid avses
med Kurland det västra kustområdet och
med Livland kustområdena norr om Riga.
Semgallen ligger sydväst om Riga och Lett-
gallen är de östra delarna av nuvarande Lett-
land. I norr, i nuvarande Estland, bodde ester
och virer som – liksom för övrigt liverna –
hade finskt-ugriskt språk och materiell kul-
tur. Och längre uppför Daugava bodde kri-
vitjer, som traditionellt ansetts som slaver
(det lettiska ordet för ryssar är just ”krivit-
jer”). I söder fanns litauer. De lettiska och li-

tauiska områdena var bland de sista hedniska
i Europa, och red länge spärr mot både mot
öst- och västkyrkan. 

Etniska frågor spelar för övrigt en oerhört
stor roll i lettisk arkeologi, vilket kan förkla-
ras med landets nationella självständighet
och postsovjetiska återuppståndelse. 

Ett sådant synsätt kontrasterar kraftigt mot
det förhärskande västerländska forsknings-
paradigmet. Denna ”etniska fixering” har
föranlett en del raljerande kommentarer från
svenskt håll.18, 19

Hos Rimbert, Snorre och Saxo samt i an-
dra tidigmedeltida texter finns en hel del upp-
gifter om skandinaviska aktiviteter under
vendel- och vikingatid i Baltikum. Rimbert
berättar exempelvis att den svenske kung
Olof gjorde ett krigståg mot kurernas land,
där han bland annat plundrade en stad som
kallas Seeburg. Detta var omkring 850 och
Rimbert skriver att kurerna tidigare stått un-
der svensk överhöghet, gjort uppror och fri-
gjort sig. Senare hade de också lyckats för-
svara sig mot ett danskt angrepp. 

Det finns också några något nyare uppgif-
ter av liknande slag. I Ingvar den vittfarnes
saga som utspelar sig på 1030-talet förekom-
mer svenska härjningar i Kurland. Och i Gu-
tasagans utvandringssägen talas det om hur
den befolkning som fördrivits från ön först
försökte bosätta sig på Dagö men ”där kunde
de inte uppehålla sig utan foro uppför en flod
som heter Dyna, och upp genom Ryssland.
Så långt foro de att de kommo till Grek-
land…” På ett annat ställe i samma källa he-
ter det att ”den tiden gick vägen österut ge-
nom Ryssland och Grekland till Jerusa-
lem…” 20

Det finns också uppgifter om lettisk verk-
samhet i Skandinavien under järnåldern. En-
ligt Saxo deltog till exempel både kurer och
liver i det så kallade Bråvallaslaget, som bru-
kar förläggas till 700-talets mitt. 

På basis av detta slags källor konstruerade
vissa äldre forskare ett skandinaviskt Öster-
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Fig. 31. Den etniska situationen i Lett-
land under yngre järnålder. Efter Vasks 
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Fig. 32. Människo- och ryttarfiguriner från Daugmale och Laukskola vid nedre
Daugava. Figuren längst till vänster är funnen i ett 1000-talslager. Är det Tors
hammare och Odens ring han är utrustad med? Efter Radins 1998

Fig. 33. Fynd från Grobingravfälten. 
Skandinaviska? 

Efter Petrenko & Urtans

Fig. 34. Ovala spännbucklor är en
skandinavisk ledartefakt och ett 40-tal
sådana är kända från Lettland. Kartan
visar fyndplatser. Efter Jansson 1992



sjövälde på 600- och 700-talen regerat av le-
gendariska kungar med namn som Yngvar
Eysteinsson, Ivar Vidfamne och Harald Hil-
detand. Man sökte därefter arkeologiska be-
lägg och tyckte sig också finna sådana. 

En modernare uppfattning bland arkeolo-
ger är att även om litterära uppgifter av detta
slag i princip måste betraktas som ohistoris-
ka kan de också ses som svaga ekon av verk-
liga forntida händelser eller som lämningar
av annars bortglömda berättelser och därige-
nom ändå förtjäna en viss men klart begrän-
sad roll i en sammantagen, vetenskaplig tolk-
ning.

Vad lockade då skandinaver till Lettland?
De vendeltida kontakterna får sannolikt ses
som handelsföretag och plundringsräder i
begränsad skala. Försök till skattläggning
omtalas och sådan kan mycket väl ha ägt
rum, även om resultaten blev bräckliga och
kortvariga.21

Det islamska silvret, som uppträdde i
Ryssland omkring 800, förvandlade sedan
bilden helt. Östbaltikums och Rysslands flo-
der blev leder som förde mot marknadsplat-
ser där pälsverk och andra skogsprodukter
samt slavar kunde bytas mot kalifatets silver.
Därmed inleddes en 200-årig epok, då inte
bara de skandinaviska samhällena omvand-
lades i grunden utan då också en ny stormakt
skapades på grundval av denna rikedom: det
fornryska riket, Rus. I den senare processen
deltog skandinaviska hövdingar och äventy-
rare aktivt.

Daugava i arkeologin
Ett litet antal svenska runstenstexter från
1000-talet berättar om förbindelser med
Lettland. Det finns två säkra omnämnanden
av Livland: S39, rest efter Bergvid som
”drunknade i Livland” och U698 efter Åsger
”som föll ute i Livland”. S198, den så kalla-
de Mervallastenen, talar om en färd till
”Semgallen” som ägde rum ”i dyrbar knarr
om Domesnäs” och nämner därmed två bal-

tiska ortnamn eftersom Domesnäs är Kur-
lands yttersta udde. 

Orden ”dyrbar knarr” har för övrigt orsa-
kat meningsmotsättningar bland forskare ef-
tersom vissa som fäst sig vid att knarr i väst-
nordiska källor ofta motsvarar lastfartyg ve-
lat se Mervallastenen som rest efter en köp-
man. Jämförelser har dock visat att knarr i
många sammanhang syftar på krigsskepp
och det har också påpekats att beteckningar
på skepp är notoriskt flytande (!) i tid och
rum och att man nog inte kan dra alltför sto-
ra växlar på inskriftens allittererande ord-
val.22 Därmed inte alls sagt att Östersjöhandel
inte förekom men begreppet ger merkantilis-
tiska associationer vilket lätt ger upphov till
anakronistiska tolkningar.

Vid sidan av de runinskrifter som alltså får
betecknas som säkra finns åtskilliga med om-
diskuterad tolkning. En numera försvunnen
sten (S121), namnger enligt en forskare (S.
Bugge) till och med Daugava, för han läser
inskriptionen som ristad efter en man som
omkommit ”i Dyna osi” dvs i Daugavas
mynning. Denna tolkning underkänner emel-
lertid Wessén i sin kommentar i Söderman-
lands Runinskrifter helt. Flera ytterligare in-
skrifter som av mindre källkritiskt inställda
forskare setts som belägg för svenska färder
till lettiska områden finns.23
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Fig. 35. Daugmale fornborg ligger nu vid
ett kraftverksmagasin. 
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Fig. 36. Exempel på fornborgar som de framträder i dag i landskapet. 
Efter Urtans 1993a

Fig. 37. Exempel på hur fornborgar lokaliserats omedelbart intill Daugava.
T v Daugmale, t h Jersika. I = Fornborg II = stad (”förborg”) III = gravfält. 

Efter Radins 1998
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Under 1920- och 1930-talen arbetade
svenska arkeologer med Birger Nerman i
spetsen i Lettland och undersökte bland an-
nat flera gravfält i den kurländska kustbyg-
den vid Grobin, nära Ventspils. Nerman an-
såg sig kunna konstatera att det där under sen
vendeltid/tidig vikingatid existerat en
svensk/gotländsk bosättning eller handelsko-
loni, av allt att döma identisk med det See-
burg som Rimbert beskrivit och alltså en be-
kräftelse på de skriftliga uppgifterna. Senare
har mycket omfattande, nya gravundersök-
ningar gjorts i Grobin. Bland uppmärksam-
made fynd som framkommit kan nämnas en
bildsten av gotländsk typ. Men Nermans ma-
terial och analys har samtidigt också fått ut-
stå en kritisk granskning som betydligt kom-
mit att nyansera hans slutsatser. Att det exis-
terat starka skandinaviska kulturkontakter
och influenser i Grobin framhålls fortfarande
men däremot har någon permanent bosätt-
ning eller kolonisation hittills inte kunnat be-
kräftas24  (Fig. 32–34).

De lettiska fornborgarna är ett kapitel för
sig. Över 300 är kända. De definieras som be-
fästa boplatser äldre än korstågstiden, och är
en fornlämningstyp som är spridd över hela
landet med koncentration i de bästa jord-
bruksbygderna. De äldsta dateringarna är
från bronsålder och många av anläggningar-
na har platskontinuitet in på 1200-talet. Forn-
borgarna ligger oftast på kullar, vid floder el-
ler sjöar. Längs Daugava (den lettiska delen)
finns ett 40-tal sådana anläggningar (Fig.
35–37). 

Fornborgarna var ofta bebodda. Runt byg-
dehövdingens hus och själva borgen, gjord
av stenförstärkta jordvallar, växte förborgar
upp, där hirdmän, hantverkare och annat
tjänstefolk med familjer bodde. På vissa håll
började handel att blomstra.25

Daugmale, ca 30 km från Daugavas myn-
ning, är den största fornborgen vid nedre
Daugava. Den ligger på en 25 meter hög kul-
le och vallarna, som hägnar en 3 800 kvm
stor yta, är än i dag 7 meter höga. Intill ligger
ett 2 ha stort boplatsområde och två gravfält.

Fyndmaterialet från det vikingatida Daug-
male är särskilt rikt med bland annat ett stort
antal mynt och balansvågar av islamisk typ.
Ur skandinavisk synpunkt är ett fynd av ett
runristat stenföremål intressant. 

Daugmale betecknas som en kombination
av försvarsanläggning, boplats och hamn och
har tolkats som en av de viktigaste handels-
platserna runt Östersjön under vikingatid, en
plats varifrån fjärrtrafiken längs leden kan ha
reglerats och spärrats.26

Men förbindelserna gick inte bara väster-
ut. En lång rad föremålstyper som påträffats
vid undersökningar i fornborgar eller i gravar
längs Daugavadalen ses som vittnesbörd om
reguljära handelsförbindelser österut, med
Dnjeprdalen (Kievområdet). 

Sådana exempel är sländtrissor av skär,
volhynisk skiffer, hängen med rurikidsym-
boler, vapen, kultföremål i form av kors av
ortodox typ, uppståndelseägg, enkolpier
samt bysantinska mynt.27

Palteskia – furst Rogvolods borg
Ca 450 km från Daugavas mynning i Öster-
sjön ligger Polotsk, i dag en avkrok i norra
Vitryssland, för tusen år sedan säte för furstar
med skandinaviska anor. I Nestorskrönikan
nämns Polotsk under år 862, det år då Rurik
och hans folk ska ha kallats in från Skandi-
navien för att regera Rus-stammarna, i sam-
ma svep som Izborsk, Beloozero och Rostov.
Det framgår att Rurik utnämnt lojala män till
hövdingar på dessa platser.

År 1972 påträffades en silverskatt på 20
kg, bland annat innehållande 7 650 islamska
mynt, i en by i närheten av Polotsk. Det är
den i särklass största skatten av detta slag
som påträffats i regionen men långt ifrån den
enda. I Nestorskrönikan nämns också Po-
lotsk i samband med det handelsfördrag som
Kievfursten år 907 slöt med kejsaren i Kon-
stantinopel. Polotsk lyder vid denna tid under
Kiev, enligt denna källa.

Men det är ytterligare något senare, om-
kring 980, som de dramatiska händelser ut-
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Fig. 38. Polotsk efter en de äldsta kartorna, 1579, upprättad av polackerna ef-
ter erövringen av staden. Efter Tarasau 2001



spelas som givit Polotsk dess berömmelse i
den ryska historien. Rusriket bestod vid den-
na tid av stadsstater, styrda av sinsemellan
besläktade furstar, som åberopade härkomst
från den legendariske stamfadern Rurik.
Men i perifera orter satt furstar, som kunde
härstamma från helt andra hövdingafamiljer,
bland dessa fanns också skandinaver. Så var
fallet i Polotsk, som styrdes av en viss Rog-
volod som enligt krönikan kommit från an-
dra sidan havet, dvs högst sannolikt från Sve-
rige. Rogvolod hade en 12-årig dotter, Rog-
ned. Dessa namn motsvarar de skandinavis-
ka – aristokratiska – namnen Ragnvald och
Ragnhed.28

I Nestorskrönikan – men också utförliga-
re i en annan krönikekälla, den s k Lauren-
tiushandskriften – berättas om det brödrakrig
som 980 utkämpades mellan Vladimir, furste
i Novgorod och Jaropolk, som satt i Kiev.
Vladimir marscherade med en här mot Jaro-
polk och gjorde en avstickare till Polotsk för
att vinna över Rogvolod på sin sida i kam-
pen. För att visa att han menade allvar skick-
ade han sin farbror att fria till Rogned för

hans räkning. Men flickan gav Vladimir kor-
gen och förolämpade honom till på köpet
grovt och kallade honom för ”trälunge” ef-
tersom han inte var avlad inom äktenskapet.
Rogned sade att hon mycket hellre ville gif-
ta sig med Jaropolk, som redan förut upp-
vaktat henne. 

Men Vladimir, som hade bråttom och kort
stubin, fann sig inte i detta. Farbrodern–gil-
jomannen fick order att bränna Polotsk och
föra bort befolkningen som slavar. Vladimir
dök därefter själv upp, våldtog Rogned i
Rogvolods åsyn, slog ihjäl både honom och
Rogneds två bröder och enleverade dottern.
Därefter marscherade Vladimir vidare mot
Kiev med sin här, som han förstärkt med var-
jager – skandinaviska legokrigare – besegra-
de Jaropolk och tog över makten.

Rogned tycktes foga sig i sitt öde men ru-
vade i många år tyst på hämnd för makens ill-
dåd. Men en gång när Vladimir somnat med
huvudet i hennes knä tog hon fram en kniv
och skulle till att stöta den i halsen på honom,
då han vaknade och hann värja sig. Just som
att Vladimir därefter i sin tur tänkte hugga
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Fig. 39–40. T. v.: Modell av Sofiakatedralen i Polotsk med rekonstruerat ursprungligt
utseende  (1000-tal). T. h.: Frälsarkyrkan i Polotsk, 1100-tal. 



huvudet av Rogned dök parets sjuårige son
Izjaslav upp med svärd i hand för att försva-
ra sin mor. Uppträdet slutade i att Vladimir
besinnade sig och lät Rogned behålla livet.
Men han stoppade in henne i ett kloster och
gifte om sig med en kejsardotter från Kon-
stantinopel.29

Furstarna i Polotsk lyckades därefter un-
der 1000-talet och en bit in på 1100-talet upp-
rätthålla en autonomi i förhållande till Kiev.
Detta har förklarats som en följd av Rogneds
stolta trots men kanske var orsaken snarare
Polotsks perifera läge, tillgången till Dauga-
valeden, närheten de livisk-kuriska område-
na och därmed indirekt till Östersjön. Krig
pågick också oavbrutet. Ett eko av dessa stri-
der, där skandinaviska hövdingar och lego-
soldater deltog, finns i den isländska Emunds
saga, en fascinerande berättelse som utspelar
sig på 1020-talet (sagan är bevarad i en 1300-
talshandskrift).30

Det skriftliga källmaterialet om det äldsta
Polotsk är dessvärre tunt eftersom de kröni-
kor som kan ha förts i stadens kloster inte be-
varats. Men några enastående byggnader
finns kvar som talar sitt tydliga språk om
platsens svunna storhet. Främsta exponent
för glanstiden är Sofiakatedralen från 1000-
talet som numera går att besöka, nyrestaure-
rad och ståtlig, om än starkt förändrad efter
seklers bränder och ombyggnader. Den lig-
ger inom det gamla borgområdet och är, till-
sammans med Sofiakatedralen i Novgorod,
Rysslands äldsta kyrka. Båda är uppförda
som mindre upplagor av Sofiakatedralen i
Kiev (som i sin tur byggdes med Heliga So-
fia i Konstantinopel som förebild). Ett annat
polotskt byggnadsminne är den välbevarade
Frälsarkyrkan från 1125, också den nyrestau-
rerad till andlös skönhet (Fig. 38–41). 

I isländska tidigmedeltida källor finns Po-
lotsk omnämnt som Palteskia eller Palteskiu-

FÄRDER I  ÖSTERLED

69

Fig. 41. De tidiga kulturlagren i Polotsk är rika på fynd. T. v. föremål av ben
och horn, t. h. silver- och bronsföremål. Efter Tarasau 2001



borg. Saxo, som har olika fantastiska uppgif-
ter om dansk järnåldersaktivitet i Baltikum,
berättar också om hur en dansk hövding med
list en gång erövrar Polotsk (”Paltisca”).31, 32

Några säkra arkeologiska belägg för skan-
dinaviskt inflytande eller bosättning har inte
påträffats vid undersökningarna i stadens
upp till fem meter tjocka kulturlager.33 Om-
fattningen av och karaktären på de vikingati-
da kulturkontakterna är således en öppen frå-
ga. 

Experimentella färder
För 100 år sedan, 1901, gjorde en grupp rys-
ka kadetter – med anledning av Rigas 700-
årsjubileum – en upptäcksfärd i en slup längs
Daugava från Polotsk till Riga. Färden doku-
menterades i en bok, som enligt uppgift in-
nehåller en lång rad intressanta iakttagelser.34

Mer eller mindre inspirerade av föreställ-
ningar om österledsvikingar har i modern tid
olika slags västerlänningar i olika slags far-
koster försökt sig på att färdas uppför Dau-
gava och över vattendelaren mellan Öster-
sjöns och Svarta havets avrinningsområden
och fortsatt söderut på Dnjepr. Här några ex-
empel.

Den franske upptäcktsresanden Michel
Peissel gjorde en sommar på 1980-talet
(1989?) en rodd från Riga med en 7,5 m lång
snipa försedd med sex åror och råsegel. Ty-
värr har jag inga uppgifter om båtens kon-
struktion, vikt eller egenskaper i övrigt. Peis-
sel hade en lokalt rekryterad besättning be-
stående av vältränade idrottstyper. Expedi-
tionen lyckades på 20 dygn ta sig så långt
uppströms som till Besjenkovitji i Vitryss-
land, 550 km från Riga, vilket innebär 27 km
om dygnet. Detta kraftprov möjliggjordes
genom tio timmars rodd varje dag. Sedan bar
deltagarna båten i 90 km tills de nådde
Dnjepr. Dnjeps delta nåddes sedan efter totalt
52 dygns färd (inklusive 7 vilodagar). Enligt
Peissels beräkning hade man tillryggalagt

2 008 km vilket skulle innebära ett genom-
snitt på 38 km om dygnet.

Den av Pleissel publicerade rapport som
jag haft tillgång till är mycket ofullständig.
Av de beledsagande bilderna framgår det
dock att expeditionen förfogade över en väl-
utrustad Volvokombi med båttrailer, som an-
vändes vid passagen av kraftverksdammarna
och förbi ”dödszonen” runt Tjernobyl. Det
framgår också indirekt att expeditionen var
sponsrad av Volvo och den svenska versio-
nen av reseberättelsen publicerades också i
Volvos kundtidning.35 Frågan om expeditio-
nen bokstavligen bar båten mellan Daugava
och Dnjepr eller om trailern kom till använd-
ning får stå obesvarad. Men icke desto min-
dre visar denna expedition, som i och för sig
får ses som en ren sportprestation utan några
vetenskapliga ambitioner, att det med en mo-
tiverad och vältränad besättning och en för-
hållandevis lätt båt går att tillryggalägga av-
sevärda etapper under en följd av dagar.

Den norska Havørnexpeditionen 1992 var
ett försök att med en 2/3-kopia av Gokstad-
skeppet (16 meter lång) färdas från Östersjön
till Svarta havet. 

Båten transporterades först på lastbil för-
bli kraftverksdammarna och sjösattes i Plav-
inasdammen vid Aizkraule. Besättningen,
med varierad sammansättning, totalt om-
kring 15 personer, rodde och drog sedan
skeppet uppför Daugava så långt den orkade.
Att komma förbi de grunda forsarna vid Je-
kabpils, en 300 meter lång sträcka med åtta
knops ström, tog tre dagars ”fruktansvärt
slit”. Men vid Kraslava var det helt enkelt
omöjligt att komma längre och man tvinga-
des att ge upp. Bara uppgiften att med hjälp
av timmerslanor och taljor få båten ur floden,
upp på stranden, gav besättningen fullt jobb
en hel dag. Man förstår att det var jobbigt ef-
tersom båten var stor och tung – en över-
slagsberäkning ger vid handen att den bör ha
vägt ca 4 ton. En sådan pjäs rullas inte utan
vidare fram på timmerstockar genom land-
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skapet, som Frans G Bengtsson tänkte sig.
Expeditionen hyrde istället en traktor och en
kranbil för landtransporten, ca 50 mil, till en
isättningsplats i den breda och djupa Dnjepr,
vid Mogiljov. Därifrån kunde expeditionen
sedan fortsätta mot Kiev.36

Tyvärr har ingen sammanfattande doku-
mentation av Havørnexpeditionen publice-
rats vilket gör det omöjligt att beräkna ge-
nomsnittliga restider och göra andra bedöm-
ningar. Viktigaste erfarenhet måste ändå helt
enkelt sägas vara att skepp av Havørns typ är
olämpliga på en grund och hårt strömmande
flod som Daugava. Möjligen skulle det ha
gått att passera strömpartierna genom att re-
krytera ett stort antal lokala ”pråmdragare”,
men så skedde inte. 

Mindre fysiskt krävande var expeditionen
Unternehmen Wiking. Med en fyra meters
gummibåt försedd med en 40 hk utbordare
gav sig i april 1994 ett lag tyskar, sex man in-
klusive filmteam och förare av följebil, iväg
för att fara från Riga till Odessa. Av flera
möjliga passager över vattendelaren mellan
Daugava och Dnjepr tog tyskarna de beryk-
tade Berezina-träsken, för övrigt samma väg
som Frans G Bengtsson lät Röde Orm passe-
ra på sin jakt efter bulgarguldet. Expeditio-
nen utnyttjade kanalsystemet, som anlagts
vid 1800-talets början med slussar i trä, men
som nu var svårt förfallet. Vattendjupet i ka-
nalerna var ofta under 60 cm och igenväx-
ningen svår. Bäverdammar fanns det också.
Expeditionen hade all möda i världen att ta
sig fram och fick där det var extra grunt slä-
pa sin gummibåt efter sig med handkraft.

Tyskarna var vana sjömän och kunde där-
för, trots klockartro på att vikingarna hade
smått övernaturlig styrka och färdigheter, in-
te undgå att ställa relevanta frågor. Kunde
verkligen vikingarna (”i sina långskepp”) ta
sig uppför Daugava, en flod med en ström-
hastighet som på våren är 6 knop eller mer
och på sommaren 2 knop eller mer? Och
även om vikingarna, som många skrivit, var

skickliga på att föra skepp på rullar över
land, hur bar de sig åt i träsken och morasen,
där jämn och fast mark saknas? Och hur hit-
tade de i labyrinterna av meandrande åar där
man inte vet åt vilket väderstreck kosan bär?
Så resonerade denna expedition som i hög
grad litade till medförda high-tech-prylar för
navigeringen.37 Unternehmen Wiking var ett
film- och upptäckarprojekt med diffusa his-
toriska idéer i bakgrunden. Erfarenheterna,
föredömligt klart redovisade i en bok, har än-
då stort värde.

En axel i maktens landskap
Att kontrollen över trafiken längs Daugavas
dalgång var av stor betydelse för det förhis-
toriska samhällets elit får ses som en själv-
klarhet. Makten över floden i egenskap av
fiskeresurs var säkert också mycket viktig. 

Fornborgarnas lokalisering längs Dauga-
va har intresserat många forskare. Det har
dels föreslagits att de placerats på så stort av-
stånd från varandra som det som förhistori-
ens flodresenärer kunde tillryggalägga per
dag, dels att de anlagts vid platserna för de
besvärligaste forsarna, för att kunna kontrol-
lera trafiken där.38 Men med tanke på att forn-
borgarna i princip var befästa hövdingagår-
dar har säkert också många andra politiskt-
sociala faktorer haft betydelse för lokalise-
ringen. Anläggningstypen återfinns ju heller
inte endast vid floderna.

En analys av fornborgarna och fyndmate-
rialet i dem visar enligt lettiska forskare att
Daugavaleden under 900-, 1000- och 1100-
talet behärskades av den lokala eliten. De
skandinaviska försöken att ta över leden
misslyckades och de lokala makthavarnas
grepp bröts först genom 1200-talets tyska
korståg.39 Riddarhärarna utnyttjade floddalen
för sina marscher och transporter och bygg-
de successivt ut ett nät av stödjepunkter,
ibland till och med på platsen för äldre forn-
borgar.
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Fejder mellan Polotskfursten och lettiska
stamhövdingar nämns i ryska 1100-talskrö-
nikor, och när omkring år 1200 tyska intres-
sen kom in i bilden kolliderade dessa ome-
delbart med Polotsks. Från Henrikskrönikan
finns polotskska krigståg djupt in i Lettland
belagda från tiden omkring år 1200, så anföll
t ex Polotskfursten Vladimir år 1203 det
svagt försvarade liviska fästet Uexküll (Iks-
kile) endast ca 30 km uppströms från Riga-
bukten. Ikskilehövdingen tvingades köpa sig
fri med en stor lösesumma. 1206 ryckte Vla-
dimir åter fram mot Ikskile, med en stor flot-
ta (”Dunam navigo descendit in fortitudine
magna” skriver Henrik). Men nu hade tyska
armborstskyttar kommit till förstärkning och
fursten, som bara hade vanliga bågskyttar till
sitt förfogande, blev tillbakaslagen. Vid
1200-talets början satt Polotskfurstens fog-
dar på befästa platser längs Daugava, som
Koknese och Jersika, dit den inhemska lett-
galliska befolkningen tvingades betala
skatt.40

I källorna förekommer för övrigt rader av
Polotskfälttåg djupt in i Lettland, ibland når
de nästan ända ner till Rigabukten. Däremot
är det glesare med uppgifter om härtåg åt an-
dra hållet. Ett enda liviskt angrepp mot själ-
va Polotsk är känt.41 Förklaringen att det är
ogynnsammare att gå till anfall uppströms än
motsatsen ligger nära till hands. Daugavas
forsar kan sägas ha skyddat Polotsk, vilket
inte utesluter många andra faktorer.

Om således floddalen blev scen för blodig
och långvarig maktkamp mellan tyskar och
ryssar så ville båda parter samtidigt hålla
handelsleden öppen, vilket krävde överens-
kommelser. 

År 1212 inbjöd Polotskfursten biskop Al-
bert av Riga till fredskonferens i Jersika. Al-
bert reste dit i spetsen för en till tänderna be-
väpnad delegation (man fruktade nämligen
att litauer – ryssars och tyskars gemensamma
arvfiende – skulle angripa från bakhåll). Re-
sultatet av förhandlingarna blev en avtal om

att köpmän och handelsresande garanterades
fri passage längs flodleden. Likaså upphäv-
des strandrätten – lokalbefolkningens rätt att
ta till vara ilandflutet gods. Sådant skulle
lämnas tillbaka till de skeppsbrutna.42

Handeln med upplandet lades snart också
över i utländska händer, vilket bevarande do-
kument vittnar om. Så här stadgar till exem-
pel ett Smolenskfördrag från 1229:

”Biskopen i Riga, alla Guds riddares her-
re, och alla jordägare, beviljar alla latinska
och ryska (köpmän) fri passage längs Dvina
från källan till mynningen, både i vattnet och
på land. Och om någon, ryss eller latinare,
Gud förbjude, skulle förlora sin båt eller far-
kost så får den inte tas i beslag varken i vatt-
net eller på land.”

Samma fördrag stadgar om att köpmän
som kommer till bärstället (vid övre Dauga-
va) mot fastställd tull ska förses med vagnar
och transportarbetare för att föra sitt gods till
Smolensk.43

Man kan notera att fördraget uttryckligen
reglerar trafik inte endast på utan också längs
floden.44

Handeln lockade också till sig rövare, och
många uppgifter visar att detta var ett stort
problem, också för de allra mäktigaste. Furst
Vladimir av Polotsk skickade år 1206 gåvor
till biskop Albert i Riga, saker som aldrig
kom fram utan rövades bort på vägen. Det fö-
rekom att Rigaköpmännen helt avlyste
Daugavahandeln i flera år på grund av alla
röverier. Så skedde till exempel 1279.45

I denna text har Daugava behandlats enbart i
egenskap av materiell förbindelselänk, po-
tentiell eller reell. Dalgången, med själva flo-
den och de vägar och stigar som följer den,
har setts som en axel eller led genom och i ett
av ständig maktkamp präglat landskap. 

Daugavaledens rent generella betydelse
som bärare inte bara av varor och resenärer
utan också av idéer och nymodigheter bör
också betonas. Men detta perspektiv är gi-
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Fig. 43. Expedition Daugava: Andra etappens besättning ror i lugnt
väder på Daugava vid Novopolotsk. 

Fig. 42. Expedition Dauga-
va startade i Surazj, 
Vitryssland 14 juni 2001
och avslutades i Hapsal,
Estland, 23 juli. 

 

Hapsal



vetvis ändå ensidigt. Floden har under olika
epoker samtidigt också utgjort raka motsat-
sen till förbindelselänk, den har varit en
gräns, politisk, administrativ, naturgeogra-
fisk, ekonomisk, mental osv. Också sakrala
och kognitiva aspekter på floden skulle med
fog kunna läggas, något som dock faller
utanför ramen för denna framställning.

Om Rogvolod – låt oss utgå från att han ex-
isterat – kom ”från andra sidan havet”, som
det heter i Nestorskrönikan, kan han mycket
väl ha kommit uppför Daugava. Fast vi bör
nog knappast föreställa oss att han kom seg-
lande till Polotsk i några präktiga drakskepp
med rutade segel. Sådana i sammanhanget
helt opraktiska farkoster hade knappast kun-

nat ta sig uppför första forsen. De hade i så
fall fått släpas, vilket gått långsamt, varit ris-
kabelt för skeppen och dumdristigt rent mili-
tärt. Här handlade ju inte om att passera nå-
gra ödemarker utan om bebyggda trakter, be-
härskade av lokala hövdingar i befästa bor-
gar, säkert lika väl övade i krigskonsten som
Rogvolods folk.

Jag tänker mig istället att Rogvolod,
mycket väl förberedd, lämnade sina skepp
nedanför första forsen hos allierade lokala
stormän. Sedan köpte han hästar, komplette-
rade utrustningen och red inåt land omgiven
av sin hird. Säkert hade han också rekryterat
lokala förstärkningstrupper. Hans allierade
hjälpte nog också till med logistiken på
lämpligaste sätt beroende på årstid och andra
faktorer, varför inte också med flodtransport
av Rogvolods tross på ändamålsenliga, flat-
bottnade flodbåtar. 46

•••

(Tillägg: Expedition Daugava 2001)
Expedition Daugava 2001 genomfördes av
Vikingabåtsföreningen Aifur för att följa upp
erfarenheterna från Expedition Holmgård,
dvs fortsätta att praktiskt prova förutsätt-
ningarna för flodfärder och sedan kritiskt
analysera gamla föreställningar och teorier
om hur skandinaver kan ha färdats ”i öster-
led”.

Expeditionen genomfördes i fyra etapper
mellan 12 juni och 23 juli 2001. Startpunkt
var Surazj i Vitryssland, 681 km från Öster-
sjön. Expeditionen avslutades i Hapsal
(Haapsalu) i Estland. Tillryggalad distans  på
floden blev på grund av orsaker som redovi-
sats i annat sammanhang endast 217 km, dvs
ca 32 % av den planerade sträckan. Seglad
distans från Riga blev ca 420 km47 (Fig.
42–44).

Trots den rumphuggna flodfärden kan än-
då några slutsatser dras. 
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Fig. 44. Daugavas klippiga botten satte
Aifurs skrov på hårda prov. Här skruvas
bandjärnet på slitkölen fast före sjösätt-
ning i Piedruja, Lettland. 



• Den klippiga berggrunden är verkligen
så besvärlig för sjöfarande på Daugava som
den beskrivs i litteraturen. Aifur lyckades
passera flera av klipptrösklarna genom att
besättningen vadade i floden och ledde eller
tågade båten, men där strömmen var stark var
detta mycket riskabelt både för besättning
och båt. Grundlig lokalkännedom måste i al-
la tider ha varit nödvändig vid trafik på des-
sa flodavsnitt.

• Daugavas grundförhållanden är mycket
varierande och även där bottnen inte är klip-
pig finns det ibland sten. Vattenståndet än-
drar sig mycket och ofta. Det är också rätt
strömt på många håll. Erfarenheten visar att
flatbottnade, grundgående båtar är bäst i så-
dana vatten. Båtar som Aifur är olämpliga
och idéer om att skandinaver färdats med vi-
kingaskepp på Daugava bör nog avskrivas. 

• Den framgångsrikt genomförda sista
etappen visar åter en gång att Aifur med en
kompetent besättning är en bra segelbåt. Att
inte slutmålet nåddes berodde endast på att
besättningens semestrar inte räckte till för att
ligga kvar med båten i norra Estland och vän-
ta på gynnsam vind. 

Noter
* R. Edberg: Vägen till Palteskiuborg. Meddelanden och

rapporter från Sigtuna Museer nr. 5. 2001.

1 Porotskin & Zarbailov 1975, en handbok över flodtrafiken
i Sovjet, är min huvudkälla till detta avsnitts uppgifter
om Daugavas naturgeografi och sentida trafikförhållan-
den.

2 Heinrich von Lettland s. 18–19. 

3 Bielenstein 1918:635ff (”Excurs über die Dünastromsch-
nellen”) innehåller uppgifter om alla Daugavas forsar in-
om Lettlands gränser. B. redogör också för hur man fis-
kade lax vid den fem fot höga Rummeltröskeln.

4 Caune 1992

5 Porotskin & Zarbailov 1975:166ff

6 Urtans 1993b

7 Radins 1998, 2000

8 Radins 1998

9 Porotskin & Zarbailov 1975:166ff

10 Eller så här: ”En av Lettlands vackraste trakter är, eller
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REDAN FÖR ÖVER 30 ÅR SEDAN våga-
de en svensk litteraturhistoriker ut-
nämna 1900-talets största bokhan-

delssuccé. Boken det gällde var Frans G
Bengtssons roman om Röde Orm, vars två
delar då – bara i Sverige – utkommit i varde-
ra 250 000 – 300 000 exemplar. Romanen har
sedan dess utsänts i upprepade nya upplagor.
Verket har karaktäriserats som ”en historisk
roman med drag av sagapastisch och på en
gång parodisk och idealiserande tendens”
med tendens till ”osofistikerad beundran, en
m u s t i g h e r o i s e r i n g … ” ( M j ö b e r g
1968:II:333ff).

När Orm i romanens andra del far iväg för
att hämta bulgarguldet är det i ett skepp med
24 par åror och 66 mans besättning (Bengts-
son 1983:226, 240). Det bör, utifrån jämfö-
relser med arkeologiskt funna skepp, ha varit
omkring 30 meter långt. Hur tungt kan det ha
varit? Vid helt proportionella förhållanden
ökar föremåls vikt med kuben på längden,
dvs dubbel längd ger åtta gånger högre
skrovvikt. Orms skepp skulle, utifrån en jäm-
förelse med det norska Gokstadskeppet (23,2
meter långt, 5,2 meter brett, skrovvikt 8–9
ton), ha haft en skrovvikt på 16–18 ton. 

Bengtsson låter inför avfärden både Orms
bror Are och äldste son Harald uttrycka viss
oro för landdragen. ”Ett kölat krigsskepp är
svårt att draga på rullar” säger Are, som själv

vid en tidigare resa bevittnat hur en bysanti-
nare på flykt uppför Dnjepr lämnat sitt eget
skepp och tilltvingat sig ett mötande ”flod-
skepp”. Och Harald Ormsson – som själv in-
te får följa med på expeditionen – kommen-
terar sin fars köp av skeppet: ”Vid dragstäl-
lena (…) där det skall släpas över land (…)
finner ni det kanske vara stort nog” (Bengts-
son 1983:211).

Men varningarna till trots låter Bengtsson
Orm ge sig i väg på äventyret med det stora
skeppet. Färden går uppför floderna Dyna
och Ulla till ett dragställe till Berezina, en
flod som senare faller ut i Dnjepr. Manna-
kraft är enligt Bengtsson otillräcklig och han
låter därför Orm hyra in oxar, som spänns för
medan manskapet skjuter på bakifrån. Skep-
pet placeras på medar, som besättningen till-
verkar. På de svåraste ställena läggs rullar
under medarna, heter det. Före draget tas las-
ten ur och läggs på en vagn, som byggs på
platsen. Som extra energikälla medför Orm
”dragöl”, en speciellt stark och lockande
dryck som delas ut efter de svettigaste sträck-
orna. Ölet tycks fungera som moroten för ås-
nan. Ja, kaggarna rullas bokstavligen framför
skeppet, framför ögonen på de pustande
kämparna (a.a:251ff). Efter avslutat värv får
de smaka de dyra dropparna, och återfår då
sina krafter. 

•••
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Över 30 år efter det att Röde Orm kom ut,
1978, gav en annan stor svensk författare,
Artur Lundkvist, ut en roman på likartat te-
ma som Röde Orm, under titeln Slavar för
Särkland. De reservationer inför färdens
praktiska problem som Frans G Bengtsson
trots allt hade, saknade Lundkvist som bred-
de på hämningslöst. Hans romanhövding In-
golf Jarl utrustar en expedition till Bagdad.
Till detta ändamål låter han bygga tre drak-
skepp ”av den största och starkaste sorten”.
Det framgår att Lundkvist tänker sig att skep-
pen förde 30 åror på varje sida och att det var
”ett par hundratal kämpar” tillsammans på de
tre skeppen. Dessutom har man med sig fle-
ra kvinnor som lagar maten. Skaran får ock-
så proviant för flera månader med sig. Sena-
re tas också ett stort antal fångar ombord för
att säljas som slavar (Lundkvist 1978:8ff).

Ingolfs skepp hos Lundkvist är nästan
dubbelt så långt som Gokstadskeppet, tydli-
gen mycket lastdrygt och därför rimligen i
motsvarande mån bredare. Med en sådan
konstruktion bör det ha vägt i storleksord-
ningen 60 ton! Detta oräknat last, rigg, ut-
rustning och proviant. Förråden vägde också
mycket. Ett exempel: i berättelsen dricker vi-
kingarna inte vatten utan öl, så länge den
medhavda kvantiteten räcker. Detta tycks va-
ra i flera veckor. Om 70 personer ska dricka
tre liter öl om dagen under tre veckor, ingen
stor ranson om man helt avhåller sig helt från
att dricka vatten, kräver detta nästan 4 1/2 ton
öl på varje skepp! 

När skeppen seglat över Östersjön blir
rodd mot strömmen på floderna ofrånkomlig.
Lundkvist beskriver arbetet:

”Männen ror och svettas, håller takten
med rop och brummanden och stumpar av
sång, släcker ofta törsten ur ölstop som går
från hand till hand eller räcks dem direkt av
kvinnorna, det är inte mindre slit än hemma
på åkrarna under brådaste tiden, skulle inte
skada med en hop trälar för att avlösa dem”
(a.a:27).

Lundkvist låter männen dra skeppen över
land själva, utan de oxar som Bengtsson
frammanar. Visserligen får Ingolf Jarl själv
fatt på en häst, ”en lågbent och lurvig krake”,
så att han kan rida, som det anstår en hövding
till lands. Men ”…ingen tycks tänka på att
kraken kunde spännas för ett skepp som dra-
gare och stor hjälp skulle det heller inte va-
ra” (a.a:29).

Ingolfs män använder inte medar eller rul-
lar som Orms, utan här har Lundkvist en an-
nan variant. Han låter romanens timmermän
hugga ut låga hjul, ”egentligen klumpiga tris-
sor” av tjocka trädstammar, hål görs i mitten
och hjulen sätts på axlar och skeppen kan rul-
las iväg ”som om de vore långsträckta vag-
nar”(a.a:29). 

Det tycks inte vara något problem att hitta
jämn väg för de stora skeppen, saken nämns
inte alls. Men ölfrågan, däremot, återkom-
mer ständigt:

”Slitsamt är det ju ändå, i brist på dragdjur,
men det knäcker inte bönder som blivit vi-
kingar, svetten flödar dock så att de måste
slicka i sig den med tungan ur mungiporna,
med en saltsmak som ökar törsten ytterliga-
re, och för att det inte ska gå för hårt åt ölet
nödgas de dricka vanligt vatten” (a.a:29). 

Ja, man förstår att det är jobbigt. Om 70
man ska rulla ett skepp på 60 ton plus 5 tons
last så blir det nästan ett tons belastning per
man. Om tre skepps besättningar, 210 man,
hjälps åt med en 65 tons börda blir det ändå
310 kilo per man, om alla, rent hypotetiskt,
skulle komma åt att få tag med nävarna nå-
gonstans. (Det går då givetvis också tre gång-
er saktare, totalt sett, i den mån det går alls!)

•••
Framställningarna av vikingarna och
vikingafärderna i Röde Orm och Slavar för
Särkland, som refererats ovan, hade inte
ramlat ner från himlen. Frans G Bengtsson,
som var en högt bildad akademiker i borger-
lig tradition, var väl beläst i de isländska sa-
gakällorna och hade en god kännedom om
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Fig. 45. Vikingar släpar skepp i österled. Realistiskt?
Teckning av Åke Gustavsson ur Almgren 1975.

Fig. 46. Så här bisarrt kan skeppstransporter framställas i populärlitte-
ratur. Ur: ”Följ med till vikingatiden”, förlaget Viken 1993.

FÄRDER I  ÖSTERLED



forskningsläget inom arkeologi och historia.
Den bakgrund och ram, i vilken han placera-
de sina romangestalter, sammanfaller i hu-
vudsak med den som tidens humanister om-
gav vikingatidens samhälle med. (Artur
Lundkvist är i sammanhanget givetvis en an-
draplansfigur. Men han nämns här eftersom
han, autodidakten, modernisten, världsrese-
nären och leninpristagaren, är en så helt an-
norlunda författartyp än Bengtsson. ”Resul-
tatet” av Lundkvists gestaltning är ändå snar-
likt, även om det i Lundkvists fall är så upp-
skruvat att fjädern nästan går av…) 

Genomslaget för den bild av vikingatidens
färder, som presenteras i Röde Orm, under-
stryks också av att den i huvudsak fick stå
och fortfarande egentligen står oemotsagd.
Som ingen annan svensk bok har Röde Orm
formulerat och spridit föreställningar – näst-
an kanoniserat – bilden av vikingar och vi-
kingatid.

Ett exempel på detta från ”Vikingen”, ett
mycket spritt populärt verk, redigerat av den
förnämsta nordiska arkeologiska expertisen
och utgivet 1975 – omtryckt ännu 1983 – där
synen på landdragen formulerades så här:

”De grundgående skeppen tog sig fram på
alla slags vattenvägar. Inte ens kortare
sträckor på torra land, förbi forsar och vatten-
fall från ett flodsystem till ett annat, utgjorde
något hinder. Att lossa eller lasta var ett om-
ständligt företag, då var det enklare att flytta
hela skeppet med dess last genom att rulla det
på stockar. (…) Hela besättningen hjälptes åt
att dra och skjuta skeppet fram över stockar-
na som efter hand flyttades akterifrån och
förut” (Almgren 1975:136) (Fig. 45–46). 

Framställningen i ”Vikingen” ansluter sig
helt tydligt till Bengtssons gestaltning. På en
figur i boken ses ett 30-tal vikingar i arbete
med ett skepp som uppenbart är starkt inspi-
rerat av Gokstadskeppet. De verkar ha det
tungt, lasten ligger ju också synbarligen kvar
ombord, vilket ju också den citerade texten
argumenterar för – väger hela härligheten

kanske 12 ton? Det blir omkring 400 kilo per
man, i realiteten kanske det dubbla eftersom
ju rullarna också samtidigt måste flyttas och
detta arbete kräver många händer. 

•••
Efter denna korta beskrivning av föreställ-
ningar om vikingarnas påstådda landdrag-
ningar finns det åtminstone två frågor som är
relevanta att ställa: finns det för det första nå-
gra historiska eller arkeologiska belägg för
att det kan ha gått till på det sätt som förfat-
tarna hävdar och – om inte – för det andra:
kan verkligen skepp dras på land på detta
sätt?

Finns det belägg?
I den ryska Nestorskrönikan, nedtecknad på
1110-talet, heter det i en berömd notering:

”När poljanerna levde för sig själva i
bergstrakterna, gick det en väg från varjager-
na till grekerna, från grekerna åter längs
Dnjepr och vid Dnjeprs övre lopp fanns ett
dragställe till Lovot och när man följer Lovot
kommer man till Ilmen, en stor sjö, och från
denna sjö flyter Volchov och den flyter ut i
den stora sjön Nevo medan denna sjös myn-
ning går ut i Varjagiska havet” (PVL
[sv]:19f).

Många författare har refererat krönikans
uppgifter och utan vidare tolkat dem som om
nordborna drog sina båtar mellan flodsyste-
men. Holger Arbman, länge tongivande
svensk arkeolog ”på östfronten”, ansåg till
exempel att man från Ilmen kunde fortsätta
vidare på floderna Lovat, Usvjatja och Kasp-
lja så långt söderut att man kunde dra båtar-
na över till Dnjepr strax väster om Smolensk
(Arbman 1955:74f). Hur detta rent praktiskt
skulle ha gått till gick han dock aldrig när-
mare in på. (Han fördjupade sig däremot ut-
förligt i de psykologiska påfrestningar som
han tror vikingarna drabbades av när de skul-
le genomsegla urskogarna i västra Ukraina,
som måste ha gjort ett ”skrämmande och
hemskt” intryck på dem!)
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Nestorkrönikans text behöver emellertid
inte på tolkas som att båtarna drogs mellan
floderna. Det kan istället ha varit de ombord-
varande som ”bytt flod” till fots eller till häst
tillsammans med sina eventuella varor och
stigit ombord på nya båtar. 

I diskussionen om övergångarna mellan
flodsystem i Ryssland spelar ortnamnsele-
mentet ”volok” en stor roll. Ordet översätts
till engelska vanligen som ”portage”, på
svenska som ”bärställe” eller ”släpställe”.
Enligt rysk referenslitteratur är volok ”the
Old Russian term for the place at which two
navigable rivers are closest to each other and
where ships and fright can be portaged on dry
land by the shortest route from one river to
another” (GSE 1977, volok). 

Begreppet är emellertid problematiskt, bå-
de för vad det representerar och till sin date-
ring. Kerner ger i sin klassiska historiegeo-
grafiska studie över Ryssland volokerna
samma roll som portage-platserna hade i
Nordamerika under pälshandelns glanstid på
1700- och 1800-talet. Han ser dem också
som nyckelpositioner i furstemaktens suc-
cessiva konsolidering (Kerner 1946:2ff). 

Ryska forskare har påvisat att Kievstaten
på 1100-talet skapade en befästningsorgani-
sation för att försvara färdlederna, bland an-
nat ”Vägen från varjagerna till grekerna”.
Men hur trafiken sköttes vid volokerna och i
vilken utsträckning skeppsdragningar ägde
rum inom ramen för denna organisation är
mig veterligen inte utrett (Grekov
1957:145f; Schmidt 1996). För situationen
före 1200 är källäget bräckligt, vilket till ex-
empel en studie av de traditionella färdvä-
garna från Östersjön till Volga vittnar om
(Dubov 1989:17ff). Många flodövergångar
var också mycket långa, vilket talar mot idén
om att man i regel släpade över skeppen. En
ort som Volokolamsk väster om Moskva,
som finns belagd 1135, ligger vid ett 50 km
långt bärställe till floden Lama. Vosnij Volo-
chek i Valdajområdet är ett annat tidigt ex-

empel på ortnamn med elementet ”volok”
(GSE 1977, volok; Kerner 1946:26ff). Da-
gens tongivande ryska skandinavister har
heller inte presenterat något äldre belägg för
ett organiserat voloksystem än 1100-tal
(Melnikova 1996:31ff). En tidigare datering
får därför betecknas som hypotetisk. 

Från och med 1200-talet klarnar källorna
betydligt. Det finns till exempel goda uppgif-
ter om arbetare som då organiserat hjälpte
fartygen på Volchov förbi forsarna (Munch
1873:81). Andra exempel visar hur furstarna
i Smolensk organiserade handeln med de
hanseköpmän, som kom resande uppför Dy-
na. Dessa lämnade sina skepp i denna flod
och särskilda skrån av bärare skötte den vi-
dare varutransporten (Kerner 1946:153ff). 

Nyligen har en rysk arkeolog, Makarov,
undersökt sex traditionella dragställen i om-
rådet mellan Onega, Beloozero och Vita ha-
vet. Hans slutsats är att de alla varit ”torra”,
dvs man har lossat varorna, transporterat
dem över vattendelaren och sedan lastat dem
ombord på en ny farkost på andra sidan (Ma-
karov 1994). Bland nordiska forskare på om-
rådet tenderar man också numera att se volo-
kerna som platser där man burit varor mellan
floder, inte båtar och skepp (Westerdahl
1994:13). 

•••
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Fig. 47. Kievfursten Oleg sätter hjul på
skeppen vid Konstantinopels belägring
907. Senmedeltida rysk illustration till
Nestorskrönikan. 



I historiska och berättande källor finns en del
uppgifter, som spelat en viktig roll för analo-
gislut när det gäller vikingarnas landdrag i
österled. I Nestorskrönikan berättas det om
Rusfursten Oleg, som när han år 907 ryckte
fram mot Konstantinopel satte hjul på sina
2 000 skepp och seglade fram över land, för-
bi det avspärrade Gyllene hornet (PVL (s):
34ff). Moderna utgåvor av krönikan illustre-
ras ibland med en 1500-talsbild av denna
fantastiska händelse, som vissa forskare är
beredda att acceptera som en historisk reali-
tet (Fig. 47). En uppfattning hos dessa är att
Olegs angrepp 907 lyckades tack vare att
”the Rus were experienced in the use of rol-
lers and the art of portage” (Davidson
1976:124) och en annan att Olegs män var
tränade i svåra drag i sitt hemlands flodfart.
(De) …”släpade helt enkelt sina skepp i land,
ställde dem på stockar och rullade dem förbi
hindren. Och med Oleg framför sina portar
fann kejsaren det klokast att börja parlamen-
tera” (Magnusson 1981:117). Andra ser vis-
serligen en kärna av historisk sanning i krö-
nikans skildring men tror att antalet skepp sä-
kert är starkt överdrivet, ”hjulen” kan varit
trädstammar och ”seglingen” en retorisk
överdrift (Larsson 1993:24). 

•••
Att nordborna kom seglande på Rysslands
floder i sina vackra drakskepp under rutade
segel har varit som ett axiom för många for-
skare. Birger Nerman såg fördelningen av
fynd som ett arkeologiskt bevis för sjöfarten:

”Sammanställer man till en översikt över
den geografiska fördelningen av de svenska
fynden och fornlämningarna från vikingati-
den i Ryssland, skall man finna en mycket
karakteristisk utbredning. Det är längs de
stora flodvägarna genom landet som de sven-
ska inslagen grupperar sig” (Nerman
1942:161f). 

Också nyare forskning har i denna efter-
följd sett fyndens utbredning längs floderna
som karaktäristisk (Stalsberg 1979). 

Utan att gå in i detalj på den stora och
komplicerade frågan om de skandinaviska
arkeologiska fynden i Ryssland så är det up-
penbart att vissa etablerade uppfattningar
kan ifrågasättas. Många av de fynd som Ner-
man och andra åberopar sig på, i synnerhet
svärden, är frankiska och att utgå från att de
medförts österut av skandinaver är endast en
hypotes vilken – inte underligt – har avfär-
dats av sovjetisk forskning (Grekov
1957:54). 

I övrigt är merparten av de nordiska fyn-
den påträffade på gravfält i anslutning till
forntida centralorter (som i och för sig oftast
ligger vid floder), där icke-nordiska befolk-
ningsgrupper dominerat. Att nordborna fär-
dats dit i båt på floderna är en av flera möj-
ligheter. Fyndmaterialet motsäger inte att de
lika gärna kan ha ridit eller gått till fots. An-
dra nordiska fynd kan samtidigt tolkas som
att nordborna uppträtt som kolonister och
jordbrukare (Jansson 1991:74ff).

Nerman var liksom flera andra äldre for-
skare inte opåverkad av sin samtids german-
ska expansionsanda, något som för övrigt ti-
teln på det citerade arbetet (”Sveriges första
storhetstid”) tydligt markerar (Nerman
1942). Det är än i dag svårt för en forskare att
tränga sig förbi dessa ståndpunkter, speciellt
konceptet ”vikingaskeppet”, som starkt
kommit att symbolisera det speciellt skandi-
naviska i detta ”landnam” och fått oerhörd
ideologisk betydelse och känsloladdning. 

I Nordvästryssland har man emellertid tra-
ditionellt kunnat färdas långa sträckor rela-
tivt snabbt utan båt. Is och skare ger på vin-
tern gott slädföre i de flacka floddalarna och
över de vidsträckta träskmarkerna. Under
medeltiden kunde sträckan Novgorod–Smo-
lensk tillryggaläggas på detta sätt på mellan
sex och tolv dagar (Mikljajev 1992). 

I den isländska sagalitteraturen sägs det
anmärkningsvärt nog knappast något alls om
båtfärder i Ryssland under vikingatiden. Där-
emot finns det många uppgifter om hur snö
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och sträng kyla befrämjade kommunikatio-
nerna. 

Exempelvis färdades den blivande Olav
den helige på isen från Novgorod till havet
när han på senvintern 1030 bröt upp från ex-
ilen för att åka hem till Norge. Olav och hans
följe kan då ha ridit på eller längs floden Vol-
chov: 

”Genast efter julen började kung Olav att
förbereda sig. Han hade nästan två hundra-
den av sina män där. Jarisleif gav kungen al-
la de riddjur och den utrustning han behövde.
När han var klar gav han sig av. Kung Jaris-
leif och drottning Ingegerd följde honom på
ett hedrande sätt. Sin son Magnus lät han
stanna kvar hos kungen. Därefter for kung
Olav västerut. De for först på isen hela vägen
till havet. När det vårades och isarna gick
upp gjorde de i ordning sina skepp. När de
var klara och fick vind seglade de ut och fär-
den gick bra” (Snorres Heimskringla
II:290–291).

Olavs halvbror Harald – senare kallad
”hårdråde” – och dennes hustru Elisabet be-
gav sig 1044 från Novgorod till Aldeigju-
borg, och först där skaffade de sig skepp för
överfarten till Sigtuna:

”Fram emot våren förberedde han sin färd
från Holmgård och när det blev vår for han
till Aldeigjuborg. Där fick han tag på skepp
och seglade från öster under sommaren”
(Snorres Heimskringla III:78).

Hur bittert det än må vara för oss som vur-
mar för båtar och skepp, måste man konsta-
tera att förekomsten av olika flytetyg i käl-
lorna visserligen visar att sjöfart förekom,
men därför i sig inte säger så mycket om dess
betydelse i relation till landresor och trans-
porter.

Som en veteran bland skeppsarkeologer,
Detlev Ellmers, klokt formulerat saken:

”Die Schiffsfunde, vor allem aber die
schriftlichen Quellen, zeigen immerhin, daß
die Schiffahrt für den frühmittelalterlischen
Verkehr keine geringe Rolle spielte, ohne daß

sich das Relation zum Landverkehr genau
bestimmen ließe” (Ellmers 1972:227). 

Går det verkligen?
Som jag visat ovan, saknas egentliga belägg
för att vikingarna rullade sina skepp mellan
Rysslands floder. Bara på grundval av detta
kan man dra slutsatsen att de föreställningar
som jag refererade i början på uppsatsen är
svagt grundade. Men man kan i och för sig
hävda att vikingarna hade denna förmåga
utan att det avsatt några spår i de sparsamma
källor som står oss till buds. Här kommer er-
farenheter från moderna experiment in. 

Under expeditionen genom Östeuropa
1983 och 1985 med båten Krampmacken,
från Gotland till Svarta havet, genomfördes
de mycket långa landtransporterna (totalt
mer än 30 mil) genom att använda en hop-
fällbar kärrkonstruktion som medfördes om-
bord. Krampmacken var en jämförelsevis li-
ten båt, åtta meter lång och totalvikten med
rigg och personliga tillhörigheter stuvade
ombord inte över 1 000 kg. Besättningen var
på omkring nio man (Nylén 1987:15f).

I planeringen inför ”Expedition Holm-
gård” genom Ryssland gjordes 1995 experi-
ment med att dra båten Aifur på stockar. Ai-
fur var nio meter lång med en skrovvikt på ca
600–700 kg. Dragarlaget bestod vid proven
av 14 personer, och dragning på både trak-
torväg, grusad körväg, grässvål och asfaltväg
provades. Den uppmätta genomsnittsfarten
blev ca 10 meter i minuten, eller ca 0,6 km i
timmen. Noterbart är att asfaltväg visade sig
vara det klart sämsta underlaget. På hård yta
ville nämligen rullarna fara omkring under
båten på ett oordnat sätt och Aifur kunde in-
te dras med mer än ca 8 meter i minuten. På
lerig traktorväg, grus och gräs bet rullarna i
stället fast lagom hårt i marken. På sådant
underlag uppmättes ca 13 meter i minuten
(Edberg 1995b).

Bemanningen vid experimentet med Aifur
stämmer rätt bra med erfarenheter från andra
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arkeologiska dragexperiment. Till exempel
placerades, vid ett försök i England, en kopia
av ett stenblock från Stonehenge på en trä-
släde (ekipagets totalvikt var två ton) som i
sin tur drogs på rullar. Transporten krävde en
insats av 24 personer, varav tolv sköt på och
tolv skötte rullarna (Coles 1973:87f). Andra
experiment med att flytta stenblock har gett
liknande resultat men jämförelsen haltar ef-
tersom båtar och skepp är större och ömtåli-
gare än stenar även om vikten skulle vara
densamma.

Vid Expedition Holmgård med Aifur i
Ryssland 1996 drogs båten två sträckor på
land med enkla hjulkonstruktioner, ihop-
snickrade på platsen. Vid första tillfället gick
axeln av efter en dags dragning, 16 kilometer
på landsväg. Den andra kärran gjordes av
bättre virke och höll för tre och en halv da-
gars vägdragning, 85 km (Edberg 1998:19f;
27f).

Den norska expeditionen 1992 med skep-
pet Havørn stötte på svårigheter vid sitt för-
sök att färdas från Riga vid Östersjön till
Svarta havet. Besättningen, totalt omkring
15 personer, rodde och drog skeppet upp-
ströms Dyna i Lettland så långt den orkade.
Vid Kraslava nära den vitryska gränsen var
det på grund av motström och lågvatten helt
omöjligt att ro längre. Sedan fick man erfara
att alla tankar om att det skulle vara lätt och
behändigt att släpa vikingaskepp är helt
verklighetsfrämmande. Bara uppgiften att
med hjälp av timmerslanor och taljor få Hav-
ørn ur floden, upp på stranden, gav besätt-
ningen fullt jobb en hel dag. Havørn-expedi-
tionen tvingades hyra in traktor och kranbil
för landtransport 50 mil till Dnjepr. Där var
det medström och där kunde expeditionen
fortsätta mot Kiev (Altrock 1993). Havørn
var en 2/3-version av Gokstadskeppet, 16
meter långt, och med en skrovvikt på ca 3 1/2
ton.

Erfarenheterna från Krampmackens, Ai-
furs och Havørns försök att dra över land är

entydiga. Trots att dessa skepp är små jäm-
fört med dem som figurerar i litteraturen, är
det ett mycket vanskligt företag för besätt-
ningen att förflytta dem på land. Kramp-
mackens hjulanordning fungerade visserli-
gen mycket bra, men det är tveksamt om lik-
nande konstruktioner någonsin använts i nor-
ra Europas forn- eller medeltid. (Hjulen var
för övrigt av sentida tillverkning med brons-
lager. Och trots att axeltrycket var endast om-
kring ett ton knäcktes hjulaxeln vid minst ett
tillfälle.) De hjulanordningar som snickrades
ihop vid Aifurs färd var snarlika den som
Krampmacken använde, men hjulaxeln var
lagrad direkt i hjulens trävirke, vilket med-
förde snabb och stark nednötning. 

Att rulla skepp och båtar på land sliter
också på farkosterna, inte bara på kölen.
Även om klinkbyggda båtar är självstyva så
utsätts skrovet för obehagliga påkänningar
när vattnets stöd försvinner, speciellt om bå-
ten är lång och kölen i ojämn terräng kanske
bara har markkontakt på något enstaka stäl-
le. Att låta lasten ligga kvar ombord i en så-
dan situation är inte bara orimligt ur arbets-
synpunkt, utan också därför att påfrestning-
arna på skrovet i så fall givetvis ökar.

Också på rullarna, om sådana används,
blir påfrestningarna mycket stora. Det är
också oundvikligt på grund av ojämnheterna
i terrängen att skeppets hela tyngd ibland
kommer att vila på någon enstaka punkt där
trycket då blir enormt. Vid experimentet med
Aifur 1995 användes stängselstoplar av gran.
Ytveden på flera av dessa började splittras re-
dan efter någon halvtimmes körning. Rullar-
na bör därför rimligen vara av så hårt träslag
som möjligt men inte ens då kan de väntas
hålla många timmar. Påfrestningar på rullar
omtalas även från antikens Grekland och i
den fornnordiska mytologin, se nedan.

Ett danskt experiment 1996 med en kort-
distansdragning av skeppet Helge Ask gav
intressanta resultat. Skeppet, byggt efter
Skuldelev 5-fyndet från Roskildefjorden och
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betecknat som ett örlogsskepp, var 17,5 m
långt och 2,6 m brett. Tömt på allt löst vägde
det drygt 2 ton. Det släpades av 33 man längs
en stig över ett 300 meter brett och upp till
2,5 meter högt näs på 16 minuter. Underlaget
var i förväg iordningställda, infettade, kluv-
na stockar, som successivt flyttades framför
stäven. Försöket upprepades med fyra för-
spända hästar. 30 man hjälpte till och denna
gång gick draget på 12 minuter. Enda pro-
blemet var att hästarna lätt snubblade på
stockarna (Hale 1998). Experimenten med
Aifur och Helge Ask visade också på att det
går åt minst 6–8 man för att flytta rullarna
från aktern till fören.

Jag har i annat sammanhang diskuterat en
del historiskt dokumenterade skeppsdrag-
ningar över land (Edberg 1998:71f). Om man
väger samman dessa uppgifter med erfaren-
heterna från experimenten blir slutsatsen att
det i princip inte är några problem att rulla en
båt kortare sträckor om terrängen är fram-
komlig, och naturligtvis rekognoserad. En
förutsättning är emellertid att en större styr-
ka än båtens besättning finns tillgänglig, ef-
tersom arbetet är kinkigt och tungt. Om båtar
som Havørn eller ännu större skepp ska rul-
las krävs en mycket stor arbetsinsats: skro-
vens tyngd ökar dramatiskt ju större de är,
och risken för bräckor ökar också starkt. En
förutsättning för att sådana landtransporter
överhuvud taget ska vara genomförbara är att
det finns gott om muskelstarka män att sätta
i arbete, vilket i praktiken innebär militära
sammanhang, då man också säkert är benä-
gen att ta risker och acceptera förluster. Att
försöka förflytta skepp på detta sätt långa
sträckor, i andra sammanhang, kan knappast
någonsin vara ekonomiskt eller på annat sätt
ändamålsenligt.

Att dra skepp på stockar kortare sträckor,
upp på stranden i säkerhet för vågorna eller
över smala näs, har däremot säkert alltid fö-
rekommit och förekommer på många håll i
världen helt rutinmässigt än i dag. Det norska

Osebergskeppet vilade delvis på meterlånga,
ca 20 cm tjocka björkstammar, där det stod i
gravhögen, och hade kanske rullats dit på
dessa (Ellmers 1972:144). På det trädfattiga
Island användes under vikingatiden, ja ända
på 1700-talet, revben av val som underlag
vid sådana stranduppdragningar. Det var ris-
kabla företag. Repen kunde brista, ett skepp
kunde glida av rullarna och skada eller till
och med döda dem som sköt på (Falk
1995:38). Tekniken vid uppdragningarna
som de skildras i de isländska källorna över-
ensstämmer för övrigt mycket väl med vad
som etnologiskt beskrivits från nyare tid, t ex
från Runö i Estland (Steffensson 1987:52f).

De gamla grekerna (jämför nedan om ar-
gonauterna) drog för övrigt gärna upp sina
krigsskepp på land av ett speciellt skäl: de
ville inte att skeppen skulle tyngas i onödan
genom att bordläggningen sög upp vatten
(Casson 1971:89f). 

Varifrån kommer idén?
Som jag visat är idéerna om de vikingatida
skeppsdragningarna mellan floderna i Ryss-
land inte bara obevisade utan också ganska
orimliga. Likväl har de inte uppstått ur tom-
ma intet utan förefaller gå tillbaka på legen-
der, sagor, myter och skepparhistorier, vissa
med ursprung i antiken.

Den mest kända klassiska sjösagan av al-
la är den grekiska argonautersagan där hjäl-
ten Jason med besättning på skeppet Argo far
till Kaukasus för att hämta det gyllene skin-
net. Utresan går bra, men hemfärden blir re-
na mardrömmen. Argonauterna seglar vilse
och i många olika varianter av berättelsen
omtalas bland annat hur besättningen tving-
as bära skeppet på axlarna genom den libys-
ka öknen från Röda havet till Tritons sjö, hur
skeppet flyger över Alperna mellan Po och
Rhone och mellan Donau och Nordsjön, ja i
en version färdas Jason & Co på en imaginär
nordlig gren av Volga, som mynnar i Norra
Ishavet, runt Skandinavien och brittiska öar-
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na för att så småningom segla hem igen via
Herkules stoder. Argonautersagan anses vara
byggd på händelser och myter med anknyt-
ning till den ursprungliga grekiska kolonisa-
tionen av området runt Svarta havet. Den var
välkänd för Homeros, och betecknas som en
av inspirationskällorna till Odysséen (DkP
sp. 1475f).

Ett typiskt drag i många folksagor är kon-
trasten mellan den med grovt svepande linjer
skissade ramberättelsen och de ofta noggrant
tecknade ögonblicksbilderna av olika episo-
der och detaljer. I argonautersagan finns så-
ledes en ur arkeologisk synpunkt högintres-
sant och detaljerad beskrivning av tekniken
vid dragning på rullar, falanger:

”First of all, by the command of Argus,
they strongly girded the ship with a rope
well twisted within, stretching it tight on
each side, in order that the planks might be
well compacted by the bolts and might with-
stand the opposing force of the surge. And
they quickly dug a trench as wide as the
space the ship covered, and at the prow as
far into the sea as it would run when drawn
down by their hands. And they ever dug
deeper in front of the stem, and in the
furrow laid polished rollers; and inclined
the ship down upon the first rollers, that so
she might glide and be borne on by them.
And above, on both sides, reversing the
oars, they fastened them round the thole-
pins, so as to project a cubit's space. And
the heroes themselves stood on both sides at
the oars in a row, and pushed forward with
chest and hand at once. And then Tiphys le-
apt on board to urge the youths to push at
the right moment; and calling on them he
shouted loudly; and they at once, leaning
with all their strength, with one push started
the ship from her place, and strained with
their feet, forcing her onward; and Pelian
Argo followed swiftly; and they on each
side shouted as they rushed on. And then
the rollers groaned under the sturdy keel as

they were chafed, and round them rose up a
dark smoke owing to the weight, and she
glided into the sea; but the heroes stood
there and kept dragging her back as she
sped onward. And round the thole-pins they
fitted the oars, and in the ship they placed
the mast and the well-made sails and the
stores.”  (Apollonius Rhodius ll:363–393) 

Det framgår således att besättningen
(”hjältarna”) grävde ett dike för kölen, lade
ner rullarna och sköt på av alla krafter. När
man fick upp kölen på den första rullen gick
det lättare, men påfrestningarna på rullarna
var så stora att rök steg upp från dem! (jfr
Breusing 1882:116ff).

En liknande, lika rykande, sjösättnings-
scen beskrivs i samband med Balders be-
gravning, i Snorres Edda:

”Asarna tog Balders lik och förde det till
havet. Ringhorne hette Balders skepp. Det
var störst av alla skepp. Gudarna ville skju-
ta ut det och ordna Balders gravbål på det.
Men skeppet gick inte att rubba. Då sände de
efter en jättinna i Jotunheim som hette Hyr-
rokkin. När hon kom red hon på en varg och
hade en huggorm som tygel. Hon sprang av
sin häst och Oden kallade dit fyra bärsärkar
för att vakta hästen, men de kunde inte hålla
den förrän de hade fällt den till marken. Hyr-
rokkin gick fram till skeppets stäv, och första
gången hon tog i sköt hon ut det så att eld
stod ur syllarna och allt land skälvde” (Snor-
res Edda:81).

Det är inte endast i sådana detaljer som ar-
gonautersagan givit genklang på nordisk bot-
ten. Hela motivet visar sig också lätt kunna
återfinnas. De norska folkloristerna Asbjørn-
sen och Moe publicerade 1851, utifrån upp-
teckningar i Gudbrandsdalen, folksagan
”Askeladden som skulle bygge Skib der gikk
baade paa Land og Vand”. Många olika vari-
anter och upplagor av sagan har sedan dess
publicerats i norska samlingar (Alver m fl
1967:6:64f) (Fig. 48). I Askeladdensagorna
gäller det för hjälten att uppfylla vissa svåra
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krav, som en kung ställt på prinsessans pre-
sumtiva friare. Bland annat gäller det att byg-
ga ett skepp som kan segla på land. Ibland
räcker detta, i andra sagovarianter ställer
kungen ytterligare krav. Askeladden lyckas
med uppgifterna tack vare en rad ”hjälpare”,
figurer i gestalt av gamla gummor eller djur
som kommer i hans väg och som uppfyller
hans önskedrömmar. 

Snarlika berättelser är upptecknade också
i Sverige (Bondeson 1880,1886; Nordlander
1892; Liungman 1949:I:195f) och enligt
folkloristerna har denna saga en väldig geo-
grafisk utbredning. I den internationella
sagoklassifikationen bär den nr 513B och är
belagd från finskt, finlandssvenskt, estniskt,
litauiskt, svenskt, isländskt, katalanskt, flam-
ländskt, tyskt, italienskt, tjeckiskt, slovenskt,
serbokroatiskt, ryskt, franskamerikanskt,
engelskamerikanskt och västindiskt område
(Aarne och Thompson 1964:181). Svenska
sagoforskare har härlett Askeladdensagornas
motiv till den homerisk-mykenska perioden
och till Egypten, och också pekat på parallel-
lerna med argonautersagan. ”Hjälpare”, så-
dana som i Askeladdensagorna, spelar för
övrigt en central roll i argonautersagan
(v Sydow 1931; Liungman 1950:II:443)

Parallellerna mellan vikingarna och argo-
nauterna slog den 1500-talslärde Olaus Mag-
nus. Olaus berättade i sin historia om de nor-
diska folken först om vad han hört om mos-
kovitiska rövares båtbärningar mellan sjöar-
na i skogsbygden, refererade sedan Reginos
frankiska krönika där det talas om vikingar-
nas skeppssläpningar vid plundringen av
Paris och gav ytterligare några liknande ex-
empel. Därefter drog han upp argonautersa-
gan (Olaus Magnus bok XI, kap VII, IX).
Ännu ett steg länge gick Olof Rudbeck ett
drygt århundrade senare när han inte bara ut-
förligt jämförde ”våra förfäders sjöfart” med
argonauterna utan också rapporterade om
prov med landdragningar som han själv ge-
nomfört. Rudbeck skriver att han låtit bygga

tre 50 fot långa jakter. Från varvet till sjön
var det 2 400 fot. En jakt lät han 80 män bä-
ra, en lät han dra på smorda stockar och den
tredje lät han dra på rullar. De två sistnämn-
da försågs med arbetsstyrkor på vardera 50
man. De som släpade och rullade var klara på
1 1/2 timme, bärarlaget behövde tre gånger
så lång tid! (Atlantica del I kap. XXVI).

En annan bevingad viking – eller argonaut
– under äldre tid var den tidigare nämnde
Olav den helige, vars legender var mycket
spridda i Norden. I den medeltida kyrkokon-
sten avbildas han ofta – speciellt i Sverige
och Danmark – som kapten på ett välbeman-
nat skepp, kappseglandes med sin halvbror
Harald. Olav höll sig i helgonlegenden inte
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alltid till det våta elementet utan i vissa  kyrk-
valv avbildas Olav farande för fulla segel ge-
nom en fjällvägg (KLNM, sp. 547) (Fig. 49). 

Vid ett symposium 1968 i Århus avhand-
lades ”varjagerfrågan”, alltså nordbornas roll
i Ryssland och Bysans under vikingatiden.
Frågor om båtfärderna var på tapeten, och i
en diskussion spekulerade Knut Rahbek
Schmidt i att den kända berättelsen (se ovan)
om när Oleg vid sin attack på Konstantinopel
907 satte hjul på skeppen möjligen kan vara
ursprunget till den norska Askeladdensagan
(VP 1970:186). Enligt min mening ställde
Rahbek Schmidt dock saken på huvudet ef-
tersom sagomotivet,  som jag visat ovan, var
mycket gammalt redan vid tiden för rusernas
belägring av kejsarstaden. Nestorskrönikan
sammanställdes på 1110-talet inom ramen
för Grottklostrets i Kiev grekiskortodoxa tra-
dition, där argonauterberättelsen säkert var
välbekant. Att 200 år efter händelsen inte-
grera Olegs list med den antika hjältesagan
kan ha legat mycket nära till hands. 

Några slutsatser
Flera forskare har före mig uppmärksammat
orimligheten i idén om att man färdades med
stora skepp på de ryska floderna (Nylén
1987a:238ff; Crumlin-Pedersen 1989). En
nog så livlig diskussion har förts i ämnet och

två huvudsynsätt utkristalliserats. Nylén tän-
ker sig att det varit möjligt att färdas hela vä-
gen från Östersjön till Svarta havet med min-
dre klinkbyggda skepp eller båtar, av ungefär
den typ som han använde vid färdexperi-
mentet med Krampmacken. Crumlin-Peder-
sen och andra anser det istället troligare att
vikingafärderna på floderna skedde i lokalt
tillverkade, ytterst lätta termiskt utspända
stockbåtar (”äspingar”). Denna båttyp är et-
nologiskt väl känd från Östbaltikum och
Ryssland. Jag själv har i diskussionen fram-
fört att det går att göra lätta – släpbara – bå-
tar också på klink om man ger avkall på kra-
ven att de ska klara hård skärgårdsfart och
tung last. Vikingatidens nordbor kan mycket
väl ha använt sådana båtar, av den typ som vi
känner från t ex de uppländska båtgravfälten
(Edberg 1996a). Mats G Larsson tänker sig
att Ingvarståget på 1040-talet (för övrigt ett
äventyr i argonauternas kaukasiska köl-
vatten) kan ha skett med ett antal 10–13 m
långa skepp med 10–20 mans besättning
(Larsson 1990:46f).  Inte heller ifråga om
landdragningarna finns det någon enighet.
Nyléns uppfattning, utifrån sina erfarenheter
med hjul, är att dragen inte utgjort något
egentligt problem. De forskare, som lutar åt
”äspinghållet”, undviker i princip frågan ge-
nom att anföra att denna båttyp är extremt
lätt. Och rent allmänt finns förslaget om att
ifall man färdats i konvoj har besättningarna
kunnat hjälpas åt vid dragen. 

•••
Det är inte bara landdragen som har behand-
lats idealistiskt av forskningen och litteratu-
ren. Också färdernas verkliga längd har ofta
underskattas, ibland groteskt mycket. Till ex-
empel hävdade en arkeolog nyligen att vägen
från sjön Ilmen till dragstället mellan floder-
na Lovat och Dyna för vikingarna endast var
några dagsresor lång (Stalsberg 1995). Men
en kontroll med kartan visar att det faktiskt
handlar om en distans på minst 50 mil, och
att nio tiondelar av färden går motströms, om
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det till äventyrs alls finns vatten under kölen.
Lovats vattenstånd är oregelbundet och
ibland mycket lågt och floden har vid torrår
visat sig vara helt ofarbar i sitt mellersta och
övre lopp. Dessutom måste, vid det rimligas-
te vägvalet, två vattendelare passeras innan
man når Dyna. Samma forskare anser vidare
att vägen från Dnjeprforsarna till Berezanj i
flodmynningen kunde avverkas på fyra dagar
(a.a). En annan forskare, Hilda Ellis David-
son, skriver att en resa från Kiev till Kon-
stantinopel kan ha tagit (”as much as”) fem
till sex veckor. Tio dagar till forsarna, en el-
ler två dagar för att passera dem, fem dagar
till Dnjeprmynningen och tjugo dagar till
Konstantinopel (Davidson 1976:82). Men
bara idén om att det är möjligt att med tungt
lastade båtar passera en 75 kilometer lång
sträcka med sju eller nio forsar på en dag, in-
klusive flera ur- och ilastningar, dragning på
land långa sträckor osv, allt under hot att bli
anfallen av fiender eller rövare, måste be-
tecknas som totalt verklighetsfrämmande.
Sträckan mellan forsarna och Dnjeprmyn-
ningen är ca 27 mil, heller ingen lätt sak att
tillryggalägga på Stalsbergs fyra eller ens på
Davidsons fem dagar även om vädret är ex-
tremt gynnsamt. De moderna experimenten
visar att färdsträckor på fyra mil per dag kan
vara rimliga om det är svag medström, inte
blåser motvind och hinder i floden saknas. En
av Stalsbergs uppsatser har för övrigt be-
tecknande nog rubriken ”Skip over land og
vann”, en klockren (avsiktlig eller oavsikt-
lig?) anspelning på Asbjørnsen & Moes sa-
gohjälte (Stalsberg 1988, 1995).2 

I Röde Orm tillryggaläggs sträckan mel-
lan Kiev och Dnjeprforsarna på nio dagar.
Sträckan är ca 50 mil och en så snabb färd är
inte omöjlig om man har god segelvind hela
tiden. Men att tala om ”nio dagsresors av-
stånd”, som Bengtsson, är orimligt – rodd
mot vinden, samma sträcka, hade tagit minst
den dubbla tiden. 

•••

Enklaste reflektion och huvudräkning ger så-
ledes vid handen att många av de prestatio-
ner, som en rad olika skribenter tillskrivit vi-
kingarna i österled, är orimliga och rena
skrivbordsteorier. Den troligaste förklaring-
en är att det existerar en bakomliggande och
gemensam, ideologiskt präglad, uppskruvad
föreställning om vikingarnas styrka och för-
måga. Ovanpå detta finns olika lager av forn-
nordisk nostalgi, svärmeri och romantik. 

Till grund för föreställningarna om vi-
kingen som övermänniska ligger de på 1800-
talet skapade romantiska idealen (Mjöberg
1968:I:242f; Cederlund 1998). För synen på
förhållandet mellan Skandinavien å ena si-
dan och Ryssland/Österlandet å den andra
har göticismens vurmande för de skandina-
viska stammyterna – som de exempelvis
framsägs i Snorres Heimskringla – med
Odens asiatiska anor och ”Det stora eller kal-
la Svitjod” norr om Svarta havet spelat stor
roll (Latvakangas 1995:31f). Frans G
Bengtssons Röde Orm kan här ses som en
1900-talstransformering av avsnitt ur denna
stamsaga.

Föreställningarna om de extremt snabba
(nästan bevingade…) skeppen kan också
spåras. Det handlar dels om vikingaskepps-
begreppets allmänna symboliska laddning –
skeppet som den fulländade maskin med
hjälp av vilken nordborna reste till världens
ände –  dels om vad folklorister kallar eska-
pistiska fantasier. Många folksagor spelar på
metonymier där välkända konkreta företeel-
ser som skepp (eller pjäxor – ”sjumilastöv-
lar”) får sin domän utvidgad (Apo
1995:236f. m. ref.). Detta passar lika bra in
på Jason, som ”mutar in” nya kolonisations-
områden för grekerna längs dittills okända
kuster, som på vikingarnas äventyr i väster
och öster.

En speciell ingrediens eller krydda i den-
na ideologiska soppa är föreställningen att
vikingarna gärna styrkte sig med stora mäng-
der öl, kanske av ett speciellt slag. Här hand-
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lar det både om drickandets symboliska in-
nebörd och om traditionell svensk sup-
romantik. 

Slutligen har, som jag noterat ovan, proji-
cerade drömmar om ett svenskt stormakts-
välde (och kanske också andra idéer av ännu
dubiösare slag) ibland också funnits med i
bilden. 

Föreställningarna om hur geografin egent-
ligen såg ut i vad som i dag är Ryssland och
Ukraina var också länge diffus. Ännu på
1500-talet fanns en föreställning om att
Dnjepr rann upp i Ilmen och att det alltså
fanns en direkt flodartär mellan Östersjön
och Svarta havet. Man föreställde sig också
vattenleden som tämligen kort (Latvakangas
1995:61,108, 120). Den bristande överens-
stämmelsen mellan den mentala kartan och
den verkliga, som jag påpekat ovan, har såle-
des historiska rötter. 

•••
Under Sovjettiden var det inte möjligt för
nordiska forskare att resa fritt i Ryssland och
Ukraina för att studera förhållandena på plat-
sen. Men i och med Havørns och Aifurs
pionjärfärder 1992 respektive 1994/1996
finns nu ett konkret underlag att stå på som
gör det möjligt att se det verklighetsfräm-
mande i vissa äldre uppfattningar och kunna
gå vidare i forskningen utifrån mer realistis-
ka perspektiv. Till detta arbete hör också
uppgiften att kritiskt granska de rådande
ideologiska föreställningarna i frågan. 

För 25 år sedan publicerade Helmuth Schle-
dermann en uppsats där han avlivade en av
dansk historias största myter, den om att
skepp en gång gått i trafik över det jylländska
näset mellan Hedeby och Västerhavet. I upp-
satsen ifrågasatte han också en rad andra lik-
nande dubiösa och överdrivna uppgifter från
olika håll i Europa om ”skeppsfart på land”
(Schledermann 1974). Schledermann gran-
skade dock inte några ryska förhållanden,
vilket jag nu, inspirerad av hans arbete och

med en del nya praktiska erfarenheter i bot-
ten, försökt göra.

Noter
1 Aktuell Arkeologi VII. (Red. P. Nordström & M. Svedin).

Stockholm 1999.

2 Både Stalsbergs och Davidsons uppgifter går upenbarli-
gen tillbaka på Konstantin Porfyrogennetos, som ger lik-
nande generella tidsperspektiv (DAI I:61). Den förtek-
niska färdproblematiken vid Dnjeprforsarna har senare
uttömmande behandlats av R. Rolle, vars utredning klart
demonstrerar hur vanskliga generaliseringar som Kon-
stantins är. Den totala fallhöjden var här 33 meter och vid
högvatten steg vattnet 3 meter (RGA, Dnjepr, Archäolo-
gisches). (Not 2001)
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Skenheligt om båtarkeologi. Ett svar till
Christer Westerdahl1

Christer Westerdahl har – inte oväntat – känt
sig träffad av min uppsats ”Låt det gunga om
båtarkeologin – några erfarenheter från Ex-
pedition Holmgård” i Fornvännen (Edberg
1995a). Westerdahl har länge försökt diktera
hur experimentell båtarkeologi på svensk
botten bör bedrivas, och jag tyckte, när jag
skrev uppsatsen, att det var på tiden att någon
började se efter vilka av hans heliga kor som
kunde vara slaktmogna. Men Westerdahls
diatrib (Westerdahl 1996) är rent bedrövlig.
Tror han att ett aggressivt ordval (”gänget
kring Aifur”) och ett patetiskt åberopande av
humanismens heliga principer skall skräm-
ma meningsmotståndare till tystnad? Bärsär-
kastil i debatter går sällan hem, man kommer
bara att tänka på det gamla talesättet om
mycket skrik för lite ull.

Den uppsats av mig som Westerdahl at-
tackerar byggde på erfarenheter från första
etappen av den svenska experimentella vi-
kingafärden i österled 1994 med båten Aifur.
Jag har i Fornvännen också publicerat en an-
dra, kompletterande uppsats i samma ämne
(Edberg 1996a). Den avslutande etappen av
Expedition Holmgård har därefter genom-
förts under 1996. Sammantaget är det den
första experimentella vikingafärden från Mä-
larområdet till Dnjeprmynningen som ge-
nomförts under autentiska principer, som det

handlar om. Expeditionen hade som målsätt-
ning att nå ny kunskap om omständigheter
kring nordbornas forntida färder längs denna
sträcka.

För Westerdahl, och för all del hela den
forskningstradition som emanerar från den
danska Vikingaskeppshallen, står skeppens –
särskilt skrovens – tekniska konstruktions-
lösningar centralt. Borden skall absolut
handbilas i ek och nitarna handsmidas, an-
nars blir det underkänt, tyst i klassen! I övrigt
accepteras under olika förevändningar
många olika slags anakronismer; bara som
några exempel är segel och löpande gods i
danska och norska skeppsrekonstruktioner
inte sällan i syntet, och i styrårans infästning
har, när det kommit till verkligt hård segling,
endast stålvajer visat sig hålla. Till sjöss är
GPS-en med ombord liksom radiotelefonen.
Westerdahl betecknar till yttermera visso di-
eselmotorer och propellrar som ”nödvändiga
tillskott” på rekonstruerade skepp (Wester-
dahl 1994:99). Inslaget av skenhelighet och
dubbelmoral i denna tradition måste således
betecknas som inte obetydligt.

Vad jag har sagt, och fortfarande hävdar,
är att studiet av den vikingatida träbåtbygg-
nadstekniken är nog så betydelsefullt, men
att också andra aspekter på seglationen för-
tjänar att beforskas, också experimentellt. I
ljuset av en sådan frågeställning får de bilyx-
ortodoxa (av en arkeolog, som jag känner,
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mycket elakt – men träffande – betecknade
som ”spantfetischister”) finna sig i att också
båtar och skepp där icke tidstrogna tillverk-
ningsmetoder i viss mån använts, kan utnytt-
jas för att nå ny kunskap om forntida färders
villkor, möjligheter och förutsättningar. Ex-
pedition Holmgård är ett exempel på detta.
Ett annat exempel är den dansk-norska Saga
Siglar, den rekonstruktion av Skuldelev 1-
skeppet som seglades jorden runt 1984–86.
Detta skepp, som efter många fantastiska
djuphavsresor snöpligen gick i kvav i en
storm på Medelhavet 1992, hade skrov i så-
gad furu (trots detta platsar Saga Siglar be-
synnerligt nog på Westerdahls ”godkända
lista” i hans replik till mig!).

Westerdahl klagar vidare på att jag inte
uppmärksammat (eller till och med ”förmod-
ligen avsiktligt förtiger”) hans publicerade
arbeten om vikingatidens Rysslandsfärder
och hithörande problematik. Detta är inte
sant, utan jag har med mycket stor behållning
läst allt som jag lyckats få tag på av det som
han skrivit. För övrigt tycks Westerdahl och
jag i Rysslandsdiskussionen i huvudsak vara
överens, och det är beklämmande att han i sin
affekt inte alls har uppmärksammat detta!
Jag har ju i det centrala problemet om möj-
ligheten och rimligheten att färdas med
”samma båt” från Östersjön till Svarta havet
konsekvent intagit en mot Erik Nylén kritisk
ståndpunkt. Men denna min inställning har
inte alls hindrat att jag medverkat till genom-
förandet av Expedition Holmgård. Som den
epistemologiskt starkt engagerade Wester-
dahl säkert också kan tänkas medge, kan en
falsifiering av en hypotes ur vetenskapens
synpunkt vara minst lika intressant som en
verifiering. 

•••

Repliker och rekonstruktioner 2

Hans-Lennart Ohlssons uppsats Vad är det
Ni bygger? i Marinarkeologisk tidskrift

3/1998 inbjuder till många kommentarer.
Här är några.

Ohlsson listar i sin tabell 27 byggprojekt
(”…några av de repliker som byggts i Nor-
den…”) utan att ange varför han tagit ut just
dessa. Det finns ju många, många fler att väl-
ja på. Exempelvis är sammanlagt endast två
danska och norska projekt med på Ohlssons
lista. Frågan är också hur exakta de uppgifter
som Ohlsson samlat in är. Visserligen är
många av båtprojekten opublicerade och
uppgifter därför svåråtkomliga, men i andra
fall är detta ingen förklaring. Vad gäller Ai-
fur, en båt som jag är delägare i, är Ohlssons
förlage- och dateringsuppgifter felaktiga –
trots att projektet är jämförelsevis välpubli-
cerat, från 1993 och framåt. (En enkel sök-
ning i Libris, eller en webbsökning på båt-
namnet, ger snabbt besked om som vad som
finns tryckt.)

Ohlsson använder vidare begreppet replik
som om det vore en allmänt accepterad sam-
lingsbeteckning för alla slags byggprojekt
där arkeologiska eller historiska båtar varit
förlagor eller inspirationskällor. Replik är ett
begrepp hämtat från konstvetenskapen där
det betecknar en exakt kopia, i synnerhet en
kopia som konstnären gjort av sitt eget verk.
Enligt min och många andras mening är re-
plikbegreppet oanvändbart i båtsamman-
hang, främst därför att det skapar och sprider
illusioner om att det går att bygga exakta el-
ler helt trovärdiga ”kopior” trots att källma-
terialet undantagslöst är mer eller mindre
ofullständigt. 

Vidare utgår Ohlssons kategoriindelning
från ett strikt konstruktionstekniskt synsätt,
vilket är svårt att acceptera från ett humanis-
tiskt perspektiv.

Kategoriindelningen är tveksam också av
ett annat skäl. Som Ohlsson själv antyder ger
beteckningar som ’’kuliss” negativa associa-
tioner, och därmed riskerar vi bara att ha kon-
struerat en uppsättning tillhyggen som for-
skare av olika skolor kan slå varandra i hu-
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vudet med utan att sakfrågorna förs framåt
ett enda dugg.

Jag har i en tidigare diskussion föreslagit
och motiverat ”rekonstruktion” som gene-
rellt begrepp, eftersom det indikerar den osä-
kerhet (och de avsteg) som nödvändigtvis
alltid måste vidlåda uppgiften (Edberg
1995a, 1997). Begreppet rekonstruktion är ju
också inarbetat som beteckning för återupp-
förda, förhistoriska byggnader och liknande
anläggningar, där osäkerhetsmomenten (pre-
cis som i fallet båtar och skepp) med nöd-
vändighet i regel inte är obetydliga. 

Alla byggprojekt med seriös ansats kan
enligt ett sådant synsätt kallas för rekon-
struktioner och med detta begrepp som platt-
form kan man sedan diskutera olika proble-
matiska aspekter. 

För till vikingaskepp kamouflerade flytan-
de kaféer och liknande gräsligheter, som fal-
ler utanför varje seriös diskussion, föreslår
jag att beteckningen ”jippobåtar” reserveras.

•••

Låt oss bygga efterbyggen3

I nummer 1/1999 av denna tidskrift hade
Hans-Lennart Ohlsson och jag en liten debatt
om vad man lämpligen kallar båtar och
skepp, som byggs efter arkeologiska förebil-
der. Jag föreslog rekonstruktioner och Ohls-
son repliker.

Eftersom debatten enligt min mening inte
handlar om några terminologiska hårklyveri-
er utan om frågan om med vilket perspektiv
som vi arkeologer ”handskas med forntiden”
både inför oss själva och för en intresserad
allmänhet, vill jag återkomma med ett nytt
inlägg.

Jag bestrider inte att replica är ett begrepp
som används på engelska (om än, tror jag, i
rätt varierande betydelse), men mitt inlägg
gällde den svenskspråkiga terminologin och
jag insisterar på att svenska replik och engel-
ska replica inte utan vidare kan behandlas

som synonymer. Orden har givetvis samma
etymologiska ursprung och deras betydelse
överlappar, men levande språk är som de är –
de går gärna olika vägar (jämför till exempel
den betydelseskillnad som utifrån ett ur-
sprungligt, gemensamt lån från latinet ut-
vecklats mellan svenska kopia och engelska
copy). 

Inspirerad av Ohlssons inlägg gick jag till
Marinarkæologisk nyhedsbrev fra Roskilde
för att se hur våra danska kolleger handskas
med sin terminologi. Jag plöjde igenom de
fyra senast utgivna häftena av tidskriften – 9
(1997), 10 (1998), 11 (1998) och 12 (1999) –
och där förekommer, vad jag kan se, ordet re-
plik inte en endaste gång. Detta kan inte be-
ro på att det saknas på danska för det gör det
inte utan en titt i Ordbog over det danske
sprog, motsvarigheten till vår SAOB, visar
att ordet både existerar och används i vissa
sammanhang. Men istället skriver författarna
i Marinarkæologisk nyhedsbrev i allmänhet
kopi (se t ex nr 9 s. 8; nr 10 s. 29; nr 11 s. 13). 

Beträffande ordet rekonstruktion så visar
min genomgång av den danska tidskriften att
detta där i regel betecknar processen att åter-
skapa skeppet eller båten utifrån fyndet, med
erforderliga kompletteringar av de partier el-
ler detaljer som saknas i det arkeologiska
materialet. Utifrån en sådan rekonstruktion
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arkeologiska båtfyndet Ralswiek 2 från
Rügen. 



görs sedan en modell eller kopi (se utförli-
gast nr 10 s. 29).

Av flera artiklar i Marinarkæologisk ny-
hedsbrev framgår det att ordet kopi används
också när det finns rätt stora osäkerhetsmo-
ment i den föregående rekonstruktionen. Vad
gäller Ladbyskeppet, en gravbåt från 900-ta-
let, var det till exempel ”ikke mulig att sige
noget om skibets invendige konstruktion
udover en stringer siddende langs overkan-
ten af næstøfverste bordgang” och iakttagel-
ser från andra vikingatida fynd fick utnyttjas
för att komplettera den Ladbymodell som nu
konstruerats i Roskilde inför ett planerat
bygge av en ”1:1 kopi” (nr 19 s. 21; nr 12 s.
41–42). Ifråga om arbetet med att rekonstru-
era Ladbyskeppet heter det – till yttermera
visso – i en artikel av Anne Sørensen m fl att
frågetecknen och osäkerhetsmomenten kring
fyndet är så många att ”en nøjagtig replica får
vi aldrig” (nr 10 s. 24).

Också när Ralswiek 2-fyndet från Rügen
skulle rekonstrueras fanns en massa oklarhe-
ter. Ja, akterstäven liksom stora delar av för-
stäven var helt borta och det fanns därför oli-
ka alternativ vad gäller stävarnas konstruk-
tion. Rigg, roder och åror saknades också och
den kopi, Bialy Kan, som 1997 byggdes vid
friluftsmuseet Gross Raden i tyska Mecklen-
burg fick kompletteras utifrån andra källor.
Den nya kopi som började byggas i Gross
Raden 1998 gjordes för övrigt med betydan-
de ändringar, både av skrovet och riggen (nr
11 s. 15, 24).

Den danska terminologin så som den
framträder i Marinarkæologisk Nyhedsbrev
har dessutom vissa variationer. I Anton Eng-
lerts m fl skildring om Bialy Kans 166 sjö-
mils jungfrufärd från Ralswiek till Wolin (för
övrigt en fullständigt lysande rapport!) före-
kommer orden nøje kopi, autentisk fartøj, au-
tentisk rekonstruktion, fuldskala-kopi och
kopi om vartannat som beteckningar för bå-
ten (nr 11 s. 13–25).

Exemplen tycker jag demonstrerar att det
danska begreppet kopi tål att tänjas ganska
långt, längre än vårt ord kopia, med dess åt-
minstone enligt mitt eget (uppsvenska)
språköra ganska stränga krav på överens-
stämmelse med originalet. Å andra sidan kan
vi på svenska på en fråga som: ”Är den äk-
ta?” svara ”Nej, den är en kopia” eller till och
med ”Nej, den är en dålig kopia”…vilket
tycker jag gör att begreppet trots allt (och för
min egen del, ganska motvilligt) måste kun-
na accepteras trots att det inte är riktigt bra.
Det är i vart fall helt överlägset replik, som
på svenska är ett konstvetenskapligt begrepp
som i första hand betecknar en dubblett som
en konstnär gör av ett eget verk. I språket är
denna mening av ordet dessutom mycket
sällsynt samtidigt som ordet är ytterst vanligt
i en helt annan betydelse, ”svar”, ”diskus-
sionsinlägg”, något som bidrar till förvir-
ringen. 

•••
Forskarseminariet vid arkeologiska institu-
tionen i Stockholm gjorde i september 1998
en Tysklandsresa och kom då också till Gross
Raden där Bialy Kan mycket illusoriskt låg
förtöjd, intill den rekonstruerade, slaviska
tempelplatsen från 900-talet (Fig. 50). I mu-
seets tyskspråkiga informationsmaterial om
båtbygget och muntligt av personalen talades
där om Nachbau, ett ord som jag sedan för-
gäves letat efter i ordböcker. Verbet nach-
bauen är däremot väl belagt och i stora Du-
den finns exemplet ”etwas einem Modell,
Muster, Original (einer Vorlage) nach-
bauen…” Nach betyder ju efter och Bau byg-
ge, så Nachbau borde således som översätt-
ningslån bli något i stil med ”efterbygge”. 

Så istället för att snegla på engelskan och
danskan skulle jag därför vilja lansera det
tyskinspirerade, lika enkla som träffande, ny-
ordet efterbygge som svensk beteckning för
nygjorda båtar med arkeologiska förebilder.
Begreppet efterbygge ger till skillnad från
det alltför exakta kopia och det helt aparta re-
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plik ett tydligt utrymme för att laborera med
alla olika tolkningsalternativ som de facto
alltid aktualiseras. Ordet anknyter också till
vedertagna sammansättningar som efterbild,
efterföljd och efterklang och bör kunna be-
gripas av var och en.

Ordet rekonstruktion kan vi behålla men
låta stå enbart för själva återskapandeproces-
sen, ungefär som de danska marinarkeolo-
gerna använder begreppet. 

Noter
1 Fornvännen 92 (1997). Publiceras här enligt manus. Forn-

vännens redaktör strök vissa tillspetsade formuleringar.

2 Marinarkeologisk tidskrift 1/1999

3 Marinarkeologisk tidskrift 3/1999
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AR K E O L O G I S K T O C H historiskt käll-
material vittnar om att det under vi-
kingatid och äldre medeltid förekom

livliga kulturförbindelser över Östersjön. Pa-
rallellen med skandinavernas samtidiga härj-
ningar och kolonisationsförsök i Västeuropa
ligger nära till hands även om förhållandena
inte är fullt jämförbara.

I min forskning har jag koncentrerat mig
på frågor och problemställningar kring vill-
kor och förutsättningar för dessa vikingatida
resor. Genom ett kritiskt studium av källorna,
i kombination med experimentella färder
med rekonstruktioner av vikingatida båtar,
har jag kunnat sätta många förhållanden i
nytt ljus och ompröva vissa äldre ståndpunk-
ter inom forskningen (Edberg 1999a, b med
referenser).

Men eftersom det material som explicit
vittnar om de förhållanden som vikingatida
resenärer mötte och verkade under är ytterst
tunt, är det också av mycket stor betydelse att
studera analogier och komparativt material.
Sentida – historiska – resebeskrivningar från
det förindustriella Ryssland har här visat sig
vara en möjlig källa. 

Från 1500- och 1600-talen föreligger en rad
olika rapporter, resebrev och beskrivningar,
nedskrivna av väst- och centraleuropéer som
färdats på olika håll i Ryssland och i Östern

och tecknat ned iakttagelser och intryck
(översikt i Arne 1944; jfr Latvakangas 1995).

Några exempel ur denna litteratur presen-
teras i denna uppsats, där jag särskilt tagit
fasta på de olika författarnas uppgifter om
vägval, färdmedel och tidsåtgång under som-
mar- respektive vinterförhållanden. 

En viktig anledning till att fästa uppmärk-
samheten på frågor som dessa är att få en
bakgrund till seriösa diskussioner om förut-
sättningarna för skandinavers långresor till
platser som exempelvis Kiev, Bulgar och
Konstantinopel (jfr Edberg 1999b). 

Eftersom källorna inte alltid är så klara
som man skulle önska får som regel de kvan-
titativa uppgifter, som jag excerperat, tas
med vissa marginaler. Jag har också ur rese-
rapporterna plockat fram en del miljö- och
händelsebeskrivningar av intresse. 

Hur relevant materialet rent generellt är i
förhållande till vikingatidens färder diskute-
ras i uppsatsens avslutning.

1510- och 1520-tal: En habsburgsk 
ambassadörs resor 

Sigmund von Herberstein reste 1517–18 och
1526–27 i Ryssland i egenskap av habs-
burgskt sändebud. Hans berättelse publicera-
des första gången 1549, på latin under titeln
Rerum muscoviticarum commentarii. Den
översattes snabbt till många levande språk
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och kom under de närmast följande årtionde-
na ut i ett stort antal upplagor och anses ha
haft ett omätligt inflytande på den europeis-
ka Rysslandsbilden (Herberstein 1969). 

Arbetet innehåller dels allmänna politiska,
geografiska och kulturhistoriska beskriv-
ningar av Ryssland, dels – och i detta sam-
manhang mest intressant – en hel del intryck
och uppgifter om flodsträckor där Herber-
stein själv färdats, inbegripande såväl Vol-
gas, Dons som Dnjeprs flodsystem. Han be-
rättar också om färder till lands, i både som-
mar- och vinterväglag. Däremot saknas hos
Herberstein uppgifter som skulle göra det
möjligt att rent konkret beräkna hans egna
restider. Han nämner emellertid att i Ryss-
land 30 verst i regel betraktas som en dags-
etapp.3

Vad gäller Volgabäckenet noterar Herber-
stein att man flottar timmer på Moskvafloden
ned till staden Moskva och att denna flod
nedströms staden är segelbar i båda riktning-
arna. Men en resa där är tidsödande på grund
av alla krokar som floden gör, speciellt mel-
lan Moskva och Kolomna, en sträcka på 270
verst (fågelvägen är avståndet mellan städer-
na endast ca 100 km) och Herberstein upply-
ser om att resande från Moskva, som ämnar
sig till Nizjnij Novgorod eller vidare nedför
Volga, därför istället föredrar att gå ombord
på skepp först nedströms Vladimir varifrån
man kan segla längs Kljazma och Oka till
Murom.

I fråga om Dons flodsystem berättar Her-
berstein att köpmän som ämnar resa från
Moskva till Azovska sjön och Svarta havet
först följer landvägen till Rjazan. Vid Dan-
kov, 24 tyska mil från Moskva, når de sedan
floden. Därifrån färdas de med skepp ner till
Azov och vidare till Kaffa och Konstantino-
pel. Skeppen lastas oftast på hösten om som-
maren varit regnig, för Don är inte alltid till-
räckligt djup vid andra årstider, anmärker
han. Från Dankov är det minst 20 dagars re-
sa till Azov (flodsträckan är ca 1 300 km).

Don rinner för övrigt ingalunda upp i Ripeis-
ka bergen utan i sjön Ivanozero, skriver Her-
berstein och korrigerar därmed uppgifter hos
antika författare.

Dnjepr blir enligt Herberstein segelbar
strax efter sammanflödet med Dnjeperez, nä-
ra Dneprovo, och det är där skepp brukar ta
ombord sin last. Ett år var floden vid Smo-
lensk vid snösmältningen efter påsk brädd-
full med vatten och skogarna översvämma-
de, rapporterar han. Skeppen som gick i tra-
fik till och från Smolensk lastades och lossa-
des i Vjazma. Herberstein skickade bagaget i
förväg med flodbåt men föredrog själv att ri-
da.

Vatten inte bara förenar. Staden Perm går
lätt att nå på vintern men är praktiskt taget
otillgänglig sommartid på grund av alla träsk
och floder. Den som vill resa dit vid denna tid
tvingas till en lång omväg åt norr över Vo-
logda, Ustjug och Vysjoga, skriver Herber-
stein. 

Båtar är heller inte det enda traditionella
färdsättet i tsarriket. Exempelvis berättar
Herberstein att mordvinerna, som han be-
tecknar som ett härdigt folk som lever på vilt
och honung, är skickliga bågskyttar och har
många fina pälsverk, gör långa vandringar
till fots för att sälja sina handelsvaror i tata-
rernas områden.

Också långväga vinterfärder framstår hos
Herberstein som vanliga. Han berättar att han
en gång själv färdades på eller längs den frus-
na Västra Dvina med släde över 12 tyska mil
uppströms till Polotsk. På en plats var det
öppet vatten från strand till strand bortsett
från en passage inte bredare än att en släde
fick plats. Sällskapet lyckades komma förbi,
fast med hjärtat i halsgropen. Herberstein ha-
de för övrigt tidigare också åkt med egen slä-
de hela vägen från Augsburg till Novgorod
(Fig. 51).

Vid ett annat tillfälle red Herberstein med
uppvaktning hela vägen från Novgorod till
Moskva. För att kunna komma över vissa flo-
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Fig. 51. Enspända slädar och skidor var vanliga ryska färdmedel under
1500-talet. Trojkor, trespann, var en exklusiv variant. Efter Herberstein (ed.
Picard).



der, som Konskaja och Molochnja, tvingades
man tillverka primitiva flottar av grenar som
man högg i skogen. 

Bland mycket annat omtalar Herberstein
också att en tillförlitlig person berättat för
honom att denne, när han en gång sändes från
Moskva till Beloozero, färdades till häst tills
han nådde Volga varifrån han kunde fortsät-
ta med släde resten av sträckan på en jämn
och fin vinterväg. 

1556: En flodfärd från Vita havet 
till Novgorod 

De två engelska köpmännen och upptäckre-
sandena (”merchant-adventurers”) Thomas
Southam och John Sparke hittade 1556 en
vattenväg mellan Vita havet och Novgorod.
Southam lämnade en utförlig beskrivning av
resan till sina arbetsgivare, Moskvakompani-
et. Rapporten är speciellt intressant på grund
av att det är en av få existerande beskriv-
ningar som någorlunda utförligt behandlar
drag- och bärställena i regionen (Morgan &
Coote 1886). 

Färden startade den 20 juli 1556 i Chol-
mogory, en handelsplats vid Norra Dvina,
med ett hyrt skepp med omkring 25 tons
dräktighet. Det betecknas av Southam som
en ”lodia or barke”. Den påmönstrade be-
sättningen utgjordes av sex sjömän och en
pojke. Efter 50 verst nådde färdmännen Mi-
kaelsklostret, platsen för det nutida Archang-
elsk. Färden fortsatte sedan västerut längs is-
havskusten och resenärerna nådde efter
många strandhugg och farliga incidenter den
2 augusti floden Vygs mynning. 

Vid Soroka (nära dagens stad Belomorsk)
lämnade engelsmännen den 3 augusti sin
lodja och hyrde tre ”small boates” som inte
beskrivs närmare men som inte kan ha varit
stora eftersom de bemannades med samman-
lagt 12 roddare, rimligen 4 per båt. Därmed
började flodresan genom Nordvästryssland.
Redan efter 4 verst stötte man på de första

fallen, som expeditionen tvingas passera till
lands:

”We went this day 7 miles to a place
called Ostroue where we lay all night, but
in the way, 4 miles from Soroka at a place
where the water falleth from the rockes, as
if it came steepe downe from a mountain,
we were constrained to take out our goods
and wares out of the said boats, and caused
them to be carried a mile ouer land, & and
afterwards also had our boats in the sort
carried or drawn ouer land by force of men
which there dwelled, being tenants to the
monasterie aforesaid. And when our boates
were come to the place where our wares
were laied, wee launched our boats and
laded our wares againe, and went to the
place before named, where wee continued
and remained that night.”

Klostret som Southam syftar på är det
ryktbara Solovkikonventet på Solovetsöarna
i Vita havet. Solovkimunkarna hade till yt-
termera visso försett resenärerna med ett lej-
debrev och en vägvisare, ”a seruant of theirs
to conduct vs safely through the dangerous
riuer of Owiga” (Vyg). Budskapet var riktat
till klostrets underlydande med innebörden
att dessa skulle hålla sig redo att hjälpa rese-
närerna vid alla farliga platser och med att
bära gods och båtar efter behov.

Om klostrets landbor regelmässigt hjälpte
till vid detta slags båttransporter eller om de
trummades ihop enkom för engelsmännens
skull kan inte utläsas av rapporten. Eftersom
färden gick längs en rutt som i vart fall inte
tidigare använts för regelbunden fjärrtrafik
så är det senare alternativet i detta fall nog det
mest sannolika.

Påföljande dag rodde man ytterligare 5
verst uppför floden, varpå man tvingades till
en ny landtransport av varor och båtar, den-
na gång en längre sträcka, 3 verst. Det fram-
går inte uttryckligen om båtbesättningarna
fick någon hjälp från lokalbefolkningen, men
av allt att döma var så fallet också denna
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gång och vid senare liknande tillfällen. Etap-
pen blev denna dag totalt endast 7 verst. 

Tredje dagen skedde rodden utan landhin-
der och hela 30 verst tillryggalades men på-
följande dag var det dags för nya vedermö-
dor: 

”We departed from Paranda at 5 of the
clocke in the morning, and all that day,
what with setting and drawing our boats,
we went but 11 miles, for we twice vnladed
our wares and drew our boats ouerland, in
one place a mile & an halfe, in an other
place as it were the eigtht part of a mile,
and so we came to a place called Voiyets
where we taried all that night”.

Efter ytterligare 25 versts färd nåddes byn
Kojkanitsa där den vägvisare som munkarna
i Solovki försett engelsmännen med reste
hem tillsammans med båtmännen från Soro-
ka. Men innan vägvisaren gav sig av ordna-
de han fram nya båtar och nya roddare åt
Southam och hans kompanjon.

Påföljande dag var en fin etapp och hela 60
verst tillryggalades. Dagen därpå fick dock
varor och båtar bäras över land i 3 verst och
dagsdistansen blev då måttliga 13 verst. Ef-
ter ytterligare en bit rodd påföljande dag
skickade man efter rid- och packhästar från
en närbelägen stad, Pouensa (Povenets), en
verst från Onegasjön. Vattendelaren mellan
Norra Dvinas och Onegasjöns avrinnings-
bäcken passerade därefter Southam och
Sparke i sadeln.

I Povenets hyrde engelsmännen två nya
båtar men i Tolvinskij på Onegas västra
strand övergav de dessa och köpte en ny, up-
penbarligen större och mer ändamålsenlig
farkost. Denna beskrivs tyvärr inte närmare,
men det framgår att den var riggad med mast
och segel. Ytterligare båtbyten behövdes se-
dan inte för den resterande delen av resan,
som nu gick med mycket god fart. Onega
korsades med hjälp av fördelaktiga vindar på
en dag, medan nedströmsfärden på Svir tog
två. Den fortsatta resan över Ladoga och

uppför Volchov klarades av på ytterligare sex
dygn. 

Våra resenärer anlände den 30 augusti till
Novgorod och överlämnade de varor som de
medfört från Cholmogory till Moskvabola-
gets agent. Inte en pinal hade de lyckats säl-
ja längs vägen. Southam ursäktar sig: ”…the
people of the countrey euery where be so mi-
serable…”

Southams och Sparkes äventyr hade sam-
manlagt tagit 41 dagar och de hade enligt
egen beräkning tillryggalagt totalt 1 261
verst (ca 1 345 km), därav 936 verst (998 km)
på floderna mellan Soroka och Novgorod.
Genomsnittlig dygnsdistans för hela resan
blev därmed ca 33 km. De egentliga drag-
ställena var enligt Southams loggbok fyra
med en sammanlagd längd av 8 5/8 verst, ca
10 km, plus passagen över vattendelaren som
kan uppskattas till ca 20 km.

Men trots den framgångsrika färden av-
slutade Southam sin rapport i moll genom att
avvisa möjligheten att använda den nyupp-
täckta flodleden som transportväg för varor
mellan Onega och Vita havet. Vattenfallen är
alldeles för besvärliga, både sommar och
vinter, heter det:

”Here it is to be noted that from this
place of Pouensa vnto the village of Soroka
downe those dangerous riuers which we
came through, at no time of the yeere can or
may any man carrie or transport any goods
that come from Nougorde, or the Narue
(Narva), and such other places; for in the
Sommer it is impossible to carie down any
wares by reason of the great fals of water
that doe descend from the rockes. Likewise
in the Winter by reason of the great force
and fall of waters, which make so terrible
raises, that in those places it neuer freezeth,
but all such wares as come fro Nougorde to
Pouensa are transported by land to a place
calles Some (dagens Sumskij Posad) in the
Winter, which Some standeth on the Sea-
side, as doth Soroka.” 
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Dessa transporter sker med släde, under-
stryker Southam och förklarar att om varor
skickas med båt från Novgorod till Pouensa
efter det att isarna gått upp måste de ligga
kvar där tills nästa vinter, då de kan sändas
med släde till Some. Det framgår att slädtra-
fiken denna väg redan är omfattande efter-
som Some levererar salt till Novgorod.

1550- och 1560-tal: En köpman reser
på Norra Dvina, Suchona och Volga 

Anthony Jenkinson var en engelsk köpman,
medlem i Moskvakompaniet, som mellan
1557 och 1571 gjorde flera långresor i Ryss-
land. Jenkinson meddelar i sin journal en hel
del uppgifter om och ögonblicksbilder från
flodtrafiken (Morgan & Coote 1886; jfr Har-
rison 1999). 

Jenkinson redogör bland annat för en färd
som han gjort från Vita havet, uppför Norra
Dvina. Han kom först till Ustjug, Novgorods
gamla handelsutpost i nordöst, anlagd på den
plats där Dvinas bifloder Jug och Suchona
möts. Resan gick sedan vidare uppför Su-
chona. Vid staden Totma blir floden grund
och stenig och svårframkomlig för de lokala
båttyperna nassades och dosneckes. Dessa
skepp går enligt Jenkinson i flodtrafik mellan
Cholmogory och Vologda, nära Suchonas
källa. Dessa ”nassades” beskrev han på föl-
jande vis:

”…very long builded, broade made and
close aboue, flatte bottomed, and drawing
aboue foure foote water, and will carrie two
hundred tunnes: they have no yron
appertaining to them but all of timber, And
when the winde serueth, they are made to
sayle. Otherwise, they have many men, som
to hale and drawe by the neckes with long
small ropes made fast to the saide boates,
and some set with long poles.” 

Vologdaköpmännen fraktar främst salt på
dessa skepp, skriver Jenkinson som själv lät
sig tågas (bogseras) uppströms från Cholmo-

gory till Vologda, en sträcka på ca 1 050 km.
Det tog 26 dygn, vilket gör ca 40 km i ge-
nomsnitt. 

Efter att ha klarat av sina affärer i Volog-
da fortsatte Jenkinson mot Moskva. Det var
nu den 1 december, och han åkte släde (”as
the maner is in winter”) över Jaroslavl och
Rostov. Efter fem dygns snabb resa var han
framme den 6 december. Denna distans är
mätt längs dagens landsvägar 462 km. Så
räknat avverkade engelsmannen ca 77 km
per dag. Han antecknade att det låg 14 skjuts-
stationer längs vägen men de flesta hade han
således passerat utan att övernatta.

År 1558 färdades sedan Jenkinson från
Moskva flodvägen till Kaspiska havet. Hur
hans farkost ser ut framgår inte, men resan
startade den 23 april och gick på Moskva och
Oka ut på Volga vid Nizjnij Novgorod, som
nåddes den 11 maj. I Nizjnij sammanstrålade
Jenkinson med en officer som hade 500 båtar
under sitt befäl, fullastade dels med soldater,
ammunition och proviant, dels handelsvaror,
allt destinerat till det av tsaren nyligen eröv-
rade Astrakhan vid Volgas mynning. Den 19
maj var det avfärd och den 25 var man fram-
me i Kazan, också denna plats nyligen eröv-
rad av Moskva. Där förblev man till den 13
juni. Den 6 juli passerades en plats Perevolog
där avståndet mellan Volga och Don är som
kortast, ca 15 km. Ortnamnet syftar på att ta-
tarerna där bar sina båtar mellan floderna, no-
terade Jenkinson. Efter 73 dygns resa nåddes
slutmålet den 14 juli. 

Året därpå reste Jenkinson tillbaka samma
väg. Han lämnade Astrakhan 10 juni tillsam-
mans med en tatarambassad, eskorterad av
100 tsarsoldater. Kazan nåddes den 28 juli ef-
ter sex veckor. Den 7 augusti gick resan vi-
dare, men vid Murom vid Oka valde man
landvägen, och nådde slutligen Moskva den
2 september, 74 dygn efter resans start.

Flodavståndet mellan Moskva och Astra-
kan är ca 2 300 km varför engelsmannens
dygnsgenomsnitt var ca 30 km. 
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1610-tal: Holländska fredsmäklare på
svenska östfronten

Den 25 augusti 1615 lämnade en holländsk
ambassad Haag för att resa till trakten av
Novgorod och medla mellan Sverige och
Ryssland. Ambassaden leddes av Anthonis
Goeteeris vars resejournal präglas av stor
iakttagelse- och inlevelseförmåga. När den
så småningom publicerades var det tillsam-
mans med ett antal kopparstick, utförda efter
författarens skisser (Hildebrand 1917).

Holländarna gick från bord i Reval och an-
trädde 18 september till häst och i vagnar re-
san till Narva, vilken tog fem dygn. Den 11
oktober skickade sällskapet sitt bagage och
några tjänare i förväg med båtar till Jama (da-
gens Kingisepp). Själva ambassaden försåg
sig med ridhästar och en ”med goda vagns-
hästar förspänd resvagn” och bröt upp på-
följande dag. Den 16 har bagaget kommit
fram till Jama och färden fortsatte, nu i säll-
skap med en (svensk) militär täckstyrka.
Landskapet präglades av moras och sump-
skogar och vägförhållandena var eländiga.
De knuttimrade kavelbroar som anlagts
längs långa sträckor av vägen som gick över
sumpmarker via Vruda, Starits och Tessau,
var till större delen uppruttnade och ställvis

rent livsfarliga för människor och vagnar och
ännu farligare för hästarna (Fig. 52). Ko-
sacker och rövarband svärmade omkring i
närheten. Att passera floderna var också ofta
ytterst riskabelt. Goeeteris suckar:

”Skansen Tessau är belägen vid en stor
flod. Över denna förde en flottbro av timmer-
stockar endast fastgjorda vid varandra med
bastrep varför det var förenat med stor fara
att färdas över den.”

Den 25 oktober var man framme i Novgo-
rod efter en ca 240 km lång resa från Narva.
Dagsetapperna kan beräknas till ca 17 km.

I Novgorod väntade man för den fortsatta
färden in isläggningen, som detta år var
mycket tidig. Redan 12 november var Vol-
chov ”starkt tillfrusen” och man gav sig av.
Nu bestod respartiet av hela 150 enspända
slädar, dragna av vagnshästar, plus militär
betäckning i form av rytteri och fotfolk. Men
problemen började med en gång. När man
nådde Ilmens sydända valde man fel flod och
fick vända och övernatta i skogen. Sedan
brast isen under ett antal ryttare och slädar.
Alla som plurrat räddades till livet men det
kläd- och linneförråd som man hade med sig
blev förstört.

Först påföljande dag hittade man rätt flod
och nådde etappmålet Staraja Russa där man
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Fig. 52. Kavelbro på 1610-talet längs leden mellan Narva och Novgorod. Efter Goe-
teeris (ed. Hildebrand.)



vilade ut. Sedan följde man Pola och råkade
ut för ännu flera allvarliga incidenter där slä-
dar gick genom isen och diplomater var nära
att drunkna. Den 19 november nåddes Mila-
gona, åtta tyska mil från Staraja Russa, där
ambassaden inkvarterades under mycket pri-
mitiva förhållanden. Byn låg i närheten av
Jakob De la Gardies högkvarter. Distansen
Novgorod–Milagona var ca 120 km. Den
kom att ta hela 8 dygn, ett dygnsgenomsnitt
på ca 15 km. Den 17 decmber flyttade hol-
ländarna över till en annan by, Glebova, som
i sin tur låg åtta tyska mil från Milagona.

En medlem i ambassaden, Andries van
Wouw, lämnade i förväg förhandlingarna för
att som kurir fara till Åbo där Gustav II Adolf
befann sig. Med endast fyra ledsagare och
nio slädar reste han den 18 februari från Gle-
bova. Den 25 nådde han kustorten Haruwel
och fortsatte omedelbart över den tillfrusna
Finska viken. Den 28 var han framme i Vi-
borg. Distansen kan beräknas till ca 470 km
och därmed hade van Wouw i genomsnitt fär-
dats ca 47 km om dygnet.

Goeteeris och den övriga ambassadens
hemresa ägde rum i mars. Den 17 mars läm-
nade man Novgorod i slädar och med 60 ryt-
tare till skydd och nådde via Tessau och Ja-
ma den 22 mars Narva. Återfärden var be-
tydligt bekvämare än utresan. ”Vår väg hade
åter gått över de ovan omtalade kavelbroar-
na som nu lågo dolda under hårdfrusen snö.
Då denna fyllde alla gropigheter var det nu
förenat med mindre besvär att komma över”
skriver Goeteeris.

Resan som var ca 240 km tog 5 dagar, ett
genomsnitt på 48 km per dag. Utresan som
gjordes hösten innan samma väg fast under
barmarksförhållanden tog nästan tre gånger
så lång tid, 14 dagar.

1630-tal: Holsteins envoyé på äventyr
på Volchov och Volga

Adam Olearius var ett diplomatiskt sände-
bud från hertigen av Holstein. Hans skildring

bygger på egna direkta erfarenheter från tre
ambassader 1633–36 som spänner över ett
område från Lübeck vid Östersjön och till
Astrakhan vid Kaspiska havet. Hans färdbe-
skrivningar är betydligt mer detaljerade än
till exempel Herbersteins, som han dock än-
då ibland faller tillbaka på (Olearius 1967)
(Fig. 53).

Olearius ambassad seglade först från Lü-
beck till Riga där man inväntade slädföre.
Den 14 december 1633 bröt man upp däri-
från med hästanspända slädar. Den 23 nådde
man Dorpat, där man firade jul. Den 29 fort-
satte man till Narva dit man anlände den 3 ja-
nuari. 

Sedan dröjde det av politiska skäl ett bra
tag innan ambassaden åter kunde komma på
resande fot. Först den 28 maj gav man sig
iväg till lands mot Nyen och var framme den
1 juni. Följande dag fortsatte man till Nöte-
borg där man tvingades töva till den 20 juli
då man kunde bryta upp och fortsätta till
gränsposteringen vid Laba. Olearius ambas-
sad korsade Ladoga och kom den 23 juni till
Staraja Ladoga. Sju verst uppströms Volchov
stötte man sedan på forsar och ytterligare sju
verst senare ytterligare forsar, genom vilka
det var mycket farligt att passera med båt. 

Olearius är den förste som beskrivit dessa
forsar och hur skeppsfarten förbi dem gick
till. Vid forsarna skjuter floden fram som en
pil över och mellan stora stenblock, noterar
han. När sällskapet nådde den första forsen
steg alla ur skeppen och väntade medan des-
sa drogs med rep, av hundra män, förbi de
farligaste ställena. Alla båtar kom igenom
lyckligt, utom den sista där repet brast och
båten for baklänges. Turligt nog kilade sig
repstumpen sig fast i forsen och båten kunde
bärgas. Vi fick veta att nyligen hade en bis-
kop förolyckats och en båtlast fisk gått till
spillo på samma plats, berättar Olearius.

När väl forsarna passerats fick Olearius
sällskap lära känna en annan plåga: myggen.
Vi kunde varken resa ifred på dagarna eller
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Fig. 53. Olearii resor i Ryssland på 1630-talet. Ur Olearius (ed. Baron)



sova på nätterna, klagar han. Men det fram-
går att man ändå, eller just därför, seglade så
mycket som tygen höll och att man kom fram
till Novgorod den 28 juni. Distansen Staraja
Ladoga–Novgorod är ca 210 km – Olearius
tillryggalade alltså på detta avsnitt i genom-
snitt ca 35 km om dagen.

Från Novgorod fortsatte Olearius parti,
vars bagage fyllde 50 vagnar, den 1 augusti
landvägen mot Moskva. Resvägen gick via
Krannye Stanki–Kresty–Jazjelbitsy–Zim-
gorje–Volochek–Kolomna–Budovo–Torz-
jok–Tver (där man färjade över Volga). Man
var framme den 14 augusti och man hade fli-
tigt nyttjat skjutsstationerna längs vägen.
Räknat på dagens vägdistans färdades Olea-
rius denna vägsträcka ca 37 km om dagen.

Olearius sällskap for den 30 juni påföljan-
de år med båt från Moskva. Destinationen
var Astrakhan vid Volgas mynning i Kaspis-
ka havet. Första resdagen rodde man med oli-
ka roddarskift med strömmen och på kvällen
den 1 juli hade man nått byn Martjuk och där-
med avverkat hela 120 verst, en mycket bra
start. 

Den 2 juli mötte man flera stora båtar las-
tade med honung, salt och saltad fisk som var
på väg från Astrakhan, destinerade till Mos-
kva. Floden vindlade mycket och flodvägen
var det 36 tyska mil till Kolomna, som – an-
märker Olearius – ligger endast 18 tyska mil
bort, om man vintertid åker raka vägen med
släde. 

Färden gick vidare på Oka och man nådde
den 4 juli Perejaslavl, 107 verst från Kolom-
na där de tillmötesgående stadsborna monte-
rade ner delar av bron över floden så att am-
bassadens båtar kunde passera! Den 5 juni
passerades Rjazan, och den 9 juli Murom,
där sällskapet blev beskjutet av tatarer. Den
11 nådde man Nizjnij Novgorod, där ett ny-
byggt, 120 fot långt tremastat, flatbottnat
skepp med 24 roddarplatser, döpt till Frie-
drich, väntade för den fortsatta resan. Det var
byggt i furu speciellt för Volgafart och stack

endast 7 fot eftersom flodens lopp präglas av
dolda sandbankar och grund. Skeppet var
också bestyckat för att vara berett att hålla rö-
vare på avstånd. Lots togs också ombord.

Skepp till Astrakhan ger sig enligt Oleari-
us helst av från Nizjnij Novgorod i maj–juni
då vattenståndet är högt och då man inte ba-
ra kan segla över grunden utan också passe-
ra över de många låga öar som finns i Volga.
Fast ibland kan man ändå råka fastna, efter-
som vattennivån sjunker snabbt på nätterna.
Olearius såg på flera platser längs floden
skepp som blivit vrak på sandbankarna. 

Ambassadens avfärd från Nizjnij Novgo-
rod ägde rum först den 30 juli då vattenstån-
det, som sjunkit alarmerande fort, redan var
besvärande lågt. Man fastnade ordentligt den
första dagen och fick varpa sig loss med hjälp
av ankartrossen. De fyra första dagarna till-
ryggalades endast totalt två tyska mil. Alla
var modfällda, för det var ju hundratals mil
kvar! 

Påföljande dag mötte man ett skepp med
200 arbetare ombord som kom från Astrak-
han vilket gav Olearius tillfälle att studera
tekniken vid uppströmsfärd. Om inte vinden
är rakt akterlig så ror ryssarna ut ankaret och
varpar skeppet mot strömmen. På så vis kan
de tillryggalägga 2 tyska mil per dag. Dessa
båtar är flatbottnade, kan lasta 400–500 läs-
ter, och fraktar främst salt, kaviar och fisk,
rapporterar han.

Den 5 augusti nådde man Vasilgorod 120
verst från Nizjnij Novgorod. Den 10 augusti
kom man bara en halv mil på grund av alla
grund. – Dra! – Ro! – Back! lät det hela ti-
den, berättar Olearius. Den 13 nådde man
Kazan efter att regelbundet ha fått varpa för-
bi mängder av grund. I Kazan sammanstråla-
de man med de persiska och tjerkassiska ka-
ravaner som lämnat Moskva ett antal dagar
före båtresenärerna. Handelskaravaner, es-
korterade av streltser, färdades enligt Oleari-
us uppgifter två gånger om året från Nizjnij
Novgorod till Astrakhan. Samma dag stötte
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Fig. 54. Olika typer av ryska 1600-talsfarkoster. Efter Witzens Architectu-
ra Navalis.



Olearius ambassad på vojvoden av Terek
med åtta båtar, på väg uppströms till Moskva.
Den 18 nådde man sedan Utkas utflöde, den
flod som kommer från Bulgarhållet. Olearius
beklagar sig:

”Under dessa dagar, liksom under hela
resan, hindrade grunden och vinden i stor ut-
sträckning vår färd. När vi hade fördelaktig
vind så gick vi på grund och när vi kom in i
en djup och bekväm fåra, så fick vi motvind.” 

Sällskapet gjorde ett strandhugg i byn
Krasnodemjansk, där befolkningen livnärde
sig på att bygga stockbåtar, likkistor och
framställa lindbast. Råvaran fanns i traktens
lövskogar och produkterna såldes vida om-
kring.

Efter Kazan var Volga mycket grund och
Friedrich gick titt och tätt på och många an-
karen förlorades vid varpningsarbetet. Den
17 nådde man Kamas inflöde – den floden är
lika bred som Weser, bedömer holsteinaren. 

Den 28 augusti kom man till Samara, 350
verst från Kazan, och nu hade floden blivit
mycket mer lättframkomlig. En dag gjordes
115 verst, från Samara till Kossackbergen.
Den 31 var en ännu bättre dag: 120 verst.
Man mötte samma dag två pråmar, som äg-
des av patriarken, och en stor båt ägd av stor-
fursten, lastad med kaviar (!). På varje båt
fanns, för varpningens skull, 400 arbetare.
Sedan mötte man fyra andra pråmar, som till-
hörde en köpman i Moskva. De var lastade
med salt och fisk. Alla dessa båtar kom från
Astrakhan, noterade Olearius. Den 1 septem-
ber mötte man tre stora båtar. Den största ha-
de 300 läster gods ombord och tillhörde
Troitskijklostret (Fig. 54).

Den 6 september var man framme i Tsarit-
syn, och då hade man i många dagar varit
ängsliga för kosackattacker. Den 15 i samma
månad nåddes sedan destinationsorten, As-
trakhan, 78 dygn efter starten. Sträckan Mos-
kva–Astrakhan är ca 2 300 km. Olearius me-
delsträcka per dag blev därmed ca 29 km.

Olearius dokumenterade också en vintrig
slädfärd från Novgorod till Moskva. Man
startade den 16 mars och nådde samma kväll
Bronnitsy, 4 tyska mil bort. Den 17 mars fär-
dades man 65 verst, till Kretsy. Den 18 mars
reste man tio tyska mil till Zimogorje. 19
mars var sträckan 50 verst och man övernat-
tade i Kolomna. Den 20 mars åkte man 7 tys-
ka mil, till Vydroputsk. Varje dag försågs
man med utvilade hästar vid skjutshållen. 

Snöbrist gjorde att man vissa sträckor val-
de att färdas på den isbelagda Volga och nå-
gra av dess bifloder med tunn is måste också
passeras. Vid ett tillfälle fick man slå ner på-
lar nedströms i en flod för att inte slädarna
skulle riskera att spolas bort. Sällskapet var
efter 12 dygns färd framme i Moskva den 28
mars. Landsvägen Novgorod – Moskva är i
dag 525 km. Räknat på denna distans tillryg-
galades i genomsnitt 44 km per dag.

Till en offentlig audiens färdades Olearius
i släde, ”som de har för vana när det är snö
och frost”, anmärker han:

”För tack vare den frusna marken och den
rikliga snön över hela Ryssland och Livland
så är det lätt att resa i de låga ryska slädar-
na, som är tillverkade av bast eller lind-
bark…För resor har ryssarna små snabba
hästar som är vana vid en enda utfodring och
sedan kan trava åtta, tio ibland ända upp till
tolv tyska mil, som jag bevittnade när jag
reste från Tver till Torzjok”.

1670-tal: En svensk underrättelseman
i Ryssland 

När en svensk ambassad 1673 skickades till
Moskva ingick där en fortifikationskapten
Erich Palmquist. Hans uppgift var att skaffa
så mycket information som möjligt om kom-
munikationssituationen och de militära för-
hållandena, han var helt enkelt militärattaché
och underrättelseman (Palmquist 1898; jfr
Tarkiainen 1987, Kovalenko 1989, Attius
Sohlman 1998).
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Palmquist var elev till den store Erik Dahl-
bergh och av denne hade han också lärt sig ri-
ta och teckna. Hans rapportmanuskript ut-
gavs 1898 av Riksarkivet. 

Palmquist beskriver i text och teckningar
ambassadens resor och återger städer som
Novgorod, Tver och Moskva samt en del
byggnader och speciella händelser längs
färdvägen. Han har bland annat en suggestiv
bild av mötet mellan den svenska ambassa-
den och den ryska delegation som kommit
för att möta den. Platsen är skansen Mora-
wena vid Lugafloden vid den dåvarande riks-
gränsen mellan Sverige och Ryssland. 

I volymen finns också några av Palmquist
i Moskva kopierade ryska kartor, bland annat
en över Volgas lopp mellan Nizjnij Novgo-
rod och Astrakhan samt en annan över Sibi-
rien. 

Palmquist redovisar i tabellform alternati-
va land- och sjövägar mellan Narva, Nyen,
Novgorod och Pskov. Det framgår att lands-
vägarna är banade och underhållna, och när
ambassaden reser mellan Novgorod och
Torzjok heter det uttryckligen att man följde
riksvägen. Palmquist passar på att rita av
Iverskijklostret ute i Svetoozero, som passe-
ras. Den väg som Palmquist reste har i prin-
cip samma sträckning som dagens riksväg
mellan Novgorod och Moskva. Palmquist
påpekar att man hela tiden ska hålla Msta på
vänster hand och att många äldre kartor i det-
ta avseende är felaktiga.

Av Palmquists detaljerade teckningar
framgår att slädar av olika slag var ett vanligt
färdmedel på vintern. På en bild syns till ex-
empel förnäma damer åka ”släd-diligens”
och vid det ovannämnda rysk-svenska mötet
vid Morawena har parterna parkerat sina slä-
dar ett stycke på ömse sidor om gränslinjen. 

I en allmän inledning eller kommentar gör
Palmquist vissa generaliseringar av sina in-
tryck. I punkt 6 heter det således:

”Om landet är att notera att thet är mes-
tadels lågdt, flatt och fruchtbart, hwaruti

lijkwäll finnas många och stora morasser.
Stora och willa skogar och ödemarker, är
med navigable strömar, Revierer, Insjöar och
Wattn så väll försedd, att detta kan säijas till
handel särdeles wäll belägit wara”. 

I punkt 8 noterar Palmquist att de ryska
vägarna är bra och torra endast när de går
fram genom tall- och granskog men att de i
övrigt är sumpiga och djupa, trots att de lätt
skulle gå att förbättra. Palmquist spekulerar
till och med i att myndigheterna med flit van-
sköter vägarna inåt riket så att det ska vara
besvärligt att resa dit. Det finns heller inte en
enda bro över Volga trots att alla som ska till
Moskva måste över floden, noterar han. I
punkt 10 heter det i en kommentar till de rys-
ka kartornas teckensystem:

”Att i Chartorna dett ordet Wolotch bety-
der een Öfverfahrt warest man ifån den ene
Strömen till den andra, sina fahrtyg ett lijtet
stycke, öfwer lands föra moste, så att ehuru-
wäll Strömarna, ingen Communcation med
varandra hafwer, man lijka wäl ifrån den ee-
na till den andra med Skutor och fartygh öf-
wer landh komma plägar, hwilket hoos Rys-
serna deste lättare är att practisera, eftersom
deres lådior och Strusser med intet jernreed-
skap besvärade äro, warandes dee allenast
med Bast sammanheftade, eller sammansyd-
de, dock så tätt som voro Bräder på hwar an-
nan limmade. På dett att denna fogningh icke
stöts eller afnötas må, så är Basteämnen i si-
elfwe Bräderne isänkt – och der ofwan på
medh wärcktyg hårdt indrefwen och sidst
medh Traan några gånger öfwerstruken”.

Denna Palmquists karakteristik av ”wo-
lotch”, dvs volok, rimmar dock inte riktigt
med framställningen på hans egna kartor. På
kartan ”Copia aff en Charta som Tsaren öf-
ver Sibirien …(1668)… hafver författa låtit”
ritar Palmquists ut ett antal flera tiotals mil
långa voloker i Jenisejs, Obs och Olonets
flodsystem. Denna karta illustrerar för övrigt
bland annat var de bästa sobelmarkerna i
denna avlägsna del av världen finns. 
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Landsvägen mellan Novgorod och Mos-
kva korsar också Valdajhöjderna utan att
Palmquist noterar något samband med de vo-
loker mellan flodsystemen som enligt äldre
uppgifter funnits där.

1730-tal: En svensk officer på långfärd
genom Sibirien

1700-talsresenären Sven Waxell var en
svensk officer i rysk tjänst som deltog i den
av Vitus Bering ledda så kallade andra Kamt-
jatka-expeditionen 1733–1742 (Waxell
1953).

Expeditionen utgick från S:t Petersburg.
Under utresan till Sibiriens yttersta kust, som
tog vidunderligt långa åtta år, färdades man
omväxlande till lands och sjöss. När man ef-
ter en lång landsträcka anlände till en ny se-
gelbar flod byggde man regelmässigt båtar
och skeppade in sig på dessa. Så skedde till
exempel vid Jenisejsk vid Jenisej och Ust-
Kut vid Lena.

Waxell omtalar också att man vid färden
genom Sibirien ofta reste i slädar, som man
byggde på platsen. Färden från floden Ilim
till Ust-Kut företogs till exempel med sådana
slädar. Men det var ont om hästar och män-
nen som medföljde expeditionen, av vilka
många var tvångskommenderade fångar, fick
själva spännas för. Länge österut, och på
Kamtjatka, tog man seden dit man kom och
använde hundspann.

När expeditionen långt om länge närmade
sig Ochotsk vid Stilla havet provade man, för
att vinna tid, att skicka materiel och förnö-
denheter på en flod Urak, vilken på grund av
sina forsar och hastiga lopp aldrig tidigare
använts som färdled. Erfarenheterna är slå-
ende. Det visade sig gå utmärkt att färdas på
floden vid vårarnas högvatten och, efter kraf-
tiga regn, på sommaren. Man byggde båtar
som kunde ta 150 eller 200 puds last
(2 400–3 600 kg), större kunde inte använ-
das. 

”Det lönade sig inte att bygga större far-
tyg för seglats på denna flod, och ändå är
seglatsen på Urak, även med utmärkta far-
tyg, tämligen farlig; den har ett fruktansvärt
hastigt lopp många småklippor och stora
vattenfall”, heter det.

Waxell reste själv vid två tillfällen den ak-
tuella sträckan på Urak, beräknade längden
till 30 tyska mil (225 km), och det utomor-
dentligt snabbt:

”Men båda de gånger jag gjorde turen var
jag inte på väg mer än 17 timmar och det var
ändå utan alla slags hjälpmedel såsom åror,
segel och liknande, det var uteslutande den
starka strömmen som förde mig framåt. Un-
der alla omständigheter har denna flod varit
till oskattbar nytta för vår expedition, ty allt
det myckna, som det var nödvändigt att
transportera, hade vi bara under oöverstig-
liga svårigheter kunnat föra till Ochotsk på
den direkta routen. Det besvär vi hade med
att inrätta och använda transportvägen
längs Urak var helt obetydligt i jämförelse
med vad den direkta routen skulle ha kostat
oss i tidsspillan mm”.

Uraks vattenstånd var också väldigt skif-
tande. Vid regn svämmade den över sina
bräddar och lade det omgivande låglandet
under vatten vilket gjorde att båtarna flöt
iväg långt ut i skogarna. Men så snart regnet
upphörde hade floden efter ett par timmar
blivit nästan torr på många ställen ”och där-
igenom har självfallet alla möjligheter till
seglats upphört”. Om sommaren blir särskilt
torr, kan man således riskera att gå miste om
ett helt års resor, varnade Waxell.

Några anmärkningar och slutsatser
Avståndet i tid mellan de västerländska
1500-, 1600- och 1700-talsrapportörerna i
Ryssland och vikingatidens skandinaviska
färdmän är mycket stort. Men sättet att färdas
utvecklades inte anmärkningsvärt mycket
under dessa århundraden. Resenärer fortsat-
te att vara helt underkastade vädrets nycker
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och naturförhållandena samt hänvisade till
blotta muskelkraften hos djur och människor. 

En viktig skillnad var dock det system av
huvudvägar med post- och skjutsstationer
som skapades från 1200-talet och framåt.
Dessa skjutshåll kallades jamy, med ett ord
som liksom själva företeelsen togs upp från
tatarerna. De underlättade resandet betydligt,
inte minst under korta, kalla vinterdagar.
Men utanför vägnätet tvingades fortfarande
färdmännen kampera i det fria under ofta
mycket påfrestande förhållanden. 

En teknisk innovation var de hästanspän-
da vagnarna. Men dessa användes av källor-
na att döma tydligen mest för att köra baga-
ge på eftersom resor i vagn var väldigt skum-
piga på grund av vägarnas usla beskaffenhet.
Att rida var bekvämare, men resor till lands
under barmarkssäsongen omvittnas av
många ändå som en stor prövning, speciellt
när låglänt, vattensjuk terräng skulle passe-
ras.

På vintern erbjöd snö, tjälad mark och is-
belagda vattendrag ett gott underlag för släd-
färder. Betecknande är att Goeteeris sällskap
tog sig fram mer än dubbelt så fort genom
morasen mellan Novgorod och Narva i mars
jämfört med utresan samma väg i oktober fö-
regående år, då det var barmark.

Trots vinterförets fördelar var risken för
plurrningar, frostskador och andra olyckor
stor.  Som Goeteeris rapport visar kunde ock-
så förnäma resenärer råka riktigt illa ut.

Vad gäller båttrafiken på floderna framgår
det av källmaterialet att en boskillnad måste
göras å ena sidan mellan färder på mindre,
snabbt strömmande floder – eller i det övre
loppet på större floder – och å andra sidan
färder på de mellersta och nedre delarna av
stora floder. 

Utvecklingen av båtar och skepp sedan vi-
kingatiden är en betydelsefull och komplice-
rad fråga som inte ska behandlas här. Att nya
större båttyper tillkommit för färder på de
större floderna står klart, men dessa repre-

senterar av allt att döma i första hand en ökad
lastdryghet, inte någon ökad snabbhet. 

Vad gäller långfärder på stora breda floder
som Volga så uppvisar de tre olika resorna
från Moskva till Astrakhan en nära nog total
överensstämmelse i tid eftersom både Olea-
rius och Jenkinson tillryggalade ca 30 km per
dag vid sina resor mellan Moskva och Kas-
piska havet. Intressant är att Jenkinsons upp-
strömsfärd gick lika snabbt som hans ned-
strömsfärd, vilket dels kan förklaras med ett
par uppehåll under utresan dels att hans
skepp vid uppströmsfärden vid behov varpa-
des och tågades av stora skaror arbetare. 

Southams journal beskriver en långfärd på
mindre, snabbare strömmande floder, och ett
antal nödtvungna landtransporter av småbå-
tar. Southam och hans kollega Sparke avver-
kade vid sin resa från Vita havet till Novgo-
rod ca 33 km per dygn. Även om de hade en
del varor med sig reste de jämförelsevis
”lätt”. De var ett litet sällskap, gjorde långa
dagsetapper och övernattade oftast i det fria.
Det är en resa av detta slag som är mest jäm-
förbar med de experimentella ”vikingafär-
der”, som på senare år gjorts i Ryssland där
de genomsnittliga dagsetapperna varit i sam-
ma storleksordning, för Aifurexpeditionens
del 26 km (Edberg 1999a).

Waxells spektakulära utnyttjande av Ur-
akfloden för transporter var en unik händel-
se, vilket skribenten själv understryker. Den-
na erfarenhet kan knappast jämföras med
Southams och Sparkes expedition.

Det är också viktigt att understryka att al-
la resebeskrivningarna på sina olika sätt ger
konkreta bilder av de vitt skilda förhållanden
som en och samma flod eller färdväg kan er-
bjuda beroende på faktorer som inte säkert
går att förutse, som väder, vattenstånd,
ström, banditism, krig, oroligheter osv. Det-
ta understryker att färder ingalunda endast
handlar om teknikaliteter utan att de i första
hand är sociala projekt, delar av ett spel med
många snabbt skiftande regler.
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Hur goda är de då anförda källorna? De är al-
la samtida, oberoende men givetvis inte ten-
densfria eftersom de helt avspeglar tidens
politiska, ekonomiska, kulturella och religiö-
sa förhållanden och fördomar. Några av skri-
benterna kan också antas ha haft uttalade,
medvetna syften. En antydan om vad en så-
dan kritisk analys kan ge finns i följande be-
dömning av Palmquists Rysslandsskildning
(Tarkiainen 1987):

”Sålunda bör man trots den sakliga nog-
grannhet och högstående konstnärlighet,
som präglar Palmquists arbete, fälla omdö-
met, att planschverket spred till sina åskåda-
re och läsare en bild av ett primitivt, delvis
även skrattretande grannrike. Den stora och
noggrant ritade vägkartan över nordvästra
Ryssland, som en gång hört till verket, och
uppmaningar åt den unge kungen att vinna
lagrar i öster är bevis på den anda, i vilken
Erik Palmquist färdigställt sitt beställnings-
verk”.

Andra källkritiska aspekter är emellertid i
det aktuella sammanhanget viktigare. Skri-
benterna är högreståndspersoner, antingen
diplomater, köpmän eller officerare. De är
stadda vid god kassa och förfogar över tjäna-
re och andra anställa. Inte sällan förses de
också med logi, proviant, furage och till och
med eskort av myndigheterna antingen det är
tsaren själv, det ryska post- och skjutssta-
tionsväsendet, den svenska militäradminis-
trationen i Östersjöprovinserna eller klos-
tren. De är aldrig utlämnade till sig själva i ett
okänt land och uppgifterna om reseförhållan-
dens och restiders representativitet och jäm-
förelsepotential får mot denna speciella bak-
grund behandlas försiktigt.

Dagsetapperna uppvisar en markant vari-
ation, som förklaras av de skilda villkoren för
de olika resenärerna och som diskuterats
ovan (tabell 2). Men det förefaller ändå vara
möjligt att sätta vissa ramar som går att föra
en generaliserande diskussion kring. Dygns-
distansen vid flodfärder var ofta 30–35 km.

Vid färder till häst och i vagn var dagsetap-
perna som regel 20–45 km. Vid slädfärder på
vintern var etapperna oftast 30–50 km, fast
både betydligt kortare och betydligt längre
etapper finns dokumenterade.

Den ryske forskaren Mikljajev har ifråga-
satt om det med hänsyn till vikingatidens lå-
ga vattenstånd i nordvästra Rysslands floder
verkligen varit möjligt att färdas med båt från
Novgorodområdet över vattendelaren till
Dnjepr, vilket äldre forskning utgått från.
Han har fört fram vinterresor som ett troligt
alternativ för trafiken på den norra delen av
den från den ryska krönikan välbekanta ”Vä-
gen från varjagerna till grekerna”.  Mikljajev
har med referens till just västerlänningars re-
sor i historisk tid dragit slutsatsen att dagse-
tapperna vid färder under vinterförhållanden
i regel varit mellan 40 och 80 km.4

Mikljajev har tillämpat dessa uppgifter på
förhållandena före vägarnas och skjutsstatio-
nernas tid och skisserat en trolig sträckning
av en vinterväg mellan Novgorod och Gnjoz-
dovo/Smolensk: från Kuritsko över Ilmen till
Staraja Russa, vidare via Kolomno, Cholm,
Troitse, Chlavitsa, Dedkovitji, Tjerevuchi,
Krezny, Gorodisjtje/Sereteje, och Cholm/Po-
lovja, och slutligen längs Kasplja. Denna väg
är ca 535 km och skulle vintertid alltså kun-
na tillryggaläggas på mellan 7 och 14 dagar.
Från Gnozjdovo gick vintervägen enligt
Mikljajevs uppfattning längs Sozj, med en
övergång till Desna och vidare till Tjernigov.
Därifrån fortsatte man efter islossningen
med båt till Kiev (Mikljavev 1992). 

Mikljajev ansluter med detta hypotetiska
resonemang elegant till den bysantinske 900-
talskejsaren Konstantin VII Porfyrogennetos
bekanta skildring av rusernas handelsfärder
på Dnjepr. 

Mikljajevs analys kan i och för sig disku-
teras utifrån tidigare anförda källkritiska as-
pekter. Men oavsett detta har den en avgjord
förtjänst i och med att den att den fäster upp-
märksamheten på den funktionella och kog-
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nitiva helhet som floder och floddalar bildar,
nämligen i form av färdleder i och genom
landskapet.

Att följa en flod betyder rimligt nog inte
alltid detsamma som att färdas med båt på
floden, utan färden kan lika gärna ske till häst
längs med floden eller med släde på isen, om
floden är tillfrusen, eller på banad vinterväg
längs med floden. Floden och floddalen får
också ses som bärare och riktningsgivare för
mänskliga tankar om kommunikation. Leden
som företeelse och begrepp kan således sä-
gas manifestera själva upplösandet av den
motsättning mellan människa och terräng
som färder till sin själva natur utgör. 

Men floder och floddalar är självklart inte
de enda färdlederna. Flera av de citerade re-
senärerna följer lika gärna leder till lands, bå-
de sådana av enklare slag som vid Goeteeris
besvärliga färd från Narva till Novgorod och
mer frekventerade, som huvudvägen mellan
Novgorod och Moskva. Hur gamla leder av
detta slag är kan inte utan vidare avgöras och
detsamma kan sägas om flodlederna. Det kan
emellertid antas att långfärder under förhis-
torien rent generellt var mindre vanliga och
att detta speciellt gällde i glesbefolkade om-
råden som det eurasiska tajgabältet. Färd-
ledssystemet får här ses som en produkt av
kolonisationsprocessen.

Noter
1 Östersjöpejlingar (prel titel). Red. J. Rönnby. In press.

2 Lodja = beteckning för olika typer av (oftast) flatbottnade
skepp för kust- eller flodfart. Trojka = trespann

3 1 verst = ca 1,07 km. 1 tysk mil = ca 7,5 km. (Uppgifter-
na varierar en del i äldre litteratur. Goeteeris räknar ex-
empelvis 1 tysk mil = 5 verst).

4 Mikljajev hänvisar till arbetet Rossija XV–XVII vekov
glazami inostrantsev, Leningrad 1986.

Tabell 2. 
Några dokumenterade distanser
vid resor i Ryssland med olika färdsätt,
km/dygn

Färder med flodbåt
Cholmogory–Vologda 40 (Jenkinson)
Staraja Ladoga –Novgorod 35 (Olearius)
Cholmogory–Novgorod 33 (Southam &
Sparke)
Moskva–Astrakhan 30 (Jenkinson)
Astrakhan–Moskva 30 (Jenkinson)
Moskva–Astrakhan 29 (Olearius)

Färder på barmark
Narva–Nyen 47 (Olearius)
Reval–Narva 44 (Goeteeris)
Novgorod–Moskva 37 (Olearius)
Narva–Novgorod 17 (Goeteeris)

Vinterfärder med släde
Vologda–Moskva 77 (Jenkinson)
Novgorod–Narva 48 (Goeteeris)
Glebova–Viborg 47 (van Wouw)
Novgorod–Moskva 44 (Olearius)
Narva–Reval 44 (Goeteeris)
Riga–Dorpat 28 (Olearius)
Dorpat–Narva 31 (Olearius)
Novgorod–Milagona 15 (Goeteeris)
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PÄ L S H A N D E L N I NO R D A M E R I K A

började i liten skala på 1600-talet då
enstaka äventyrare sökte sig uppför S:t

Lawrencefloden till de stora sjöarna (Great
Lakes) och sedan vidare norr- och västerut.
De följdes så småningom av skinnhandels-
kompaniernas transportarbetare, les voya-
geurs, som i många generationer  fraktade
skinnen från de indianska fångstområdena
ner till auktions- och marknadsplatserna i
Montreal och på andra håll i östra Kanada
och USA. På 1700- och 1800-talet spanns
successivt norra och västra Nordamerika in i
ett nät av många hundra mil långa flod- och
sjövägar, trafikerade med näverkanoter. Det
var med hjälp av dessa paddelfarkoster, ur-
sprungligen utvecklade av de inhemska
skogsindianerna, som européerna och deras
kompanier koloniserade den vidsträckta
nordligaste delen av kontinenten (Fig. 55). 

Den dominerande varan var bäverskinn,
som allt ivrigare efterfrågades av filtmakare
i hela den civiliserade världen. Modet före-
skrev mjuka, bredbrättade hattar, och dessut-
om började man utrusta arméer med filtstöv-
lar. För att göra bra filt krävdes ullhår av  bä-
ver. För finare skinn som mink, mård, utter,
hermelin, räv och lo fanns det dessutom all-
tid säker avsättning till mycket höga priser
(Andersson 1977:103f; Morse 1969:15f;
TCE 1985, Fur Trade).

Det nät av handelsvägar som successivt
växte fram hade sina bestämda geologiska
förutsättningar. Den kanadensiska urbergs-
skölden avvattnas genom ett finmaskigt sys-
tem av sprickdalar som i sin tur mynnar ut i
flodartärer vid sköldens rand. Inom området
finns tre skilda geologiska bäcken – Övre
sjöns (Lake Superior), Winnipegsjöns och
Athabascasjöns – och passagerna över
vattendelarna mellan dessa var nycklarna till
transportsystemet (Morse 1979:27f). Detta
kom också att omfatta två skilda zoner: en
nordlig–västlig med större eller mindre in-
sjöar, floder, åar och bärställen – portages –
samt en sydlig–östlig med stora öppna vatten
på Övre sjön, Huronsjön och Ontariosjön, se-
nare också Hudsonviken. 

Pappersbjörk och tuja
Kanoternas skal gjordes av näver från pap-
persbjörken Betula papyrifera vars lätt flag-
nande, kraftiga bark kunde flås av i stora,
sammanhängande sjok. Denna art växte all-
mänt längs floderna så reparationsmaterial
fanns oftast nära till hands. Stommen gjordes
av tuja Thuja occidentalis och konstruktio-
nen syddes ihop med rottågor från svartgran
Picea mariana. I nödfall kunde andra träd-
slag användas men kanoterna fick då sämre
egenskaper och gick lättare sönder. Sömmar-
na tätades med kåda (Fig. 56–57). 

MED KANOT 
TILL BÄVERNS RIKE

Några aspekter på den tidiga pälshandeln i Nordamerika1



Kanoterna tillverkades i pälshandelns för-
sta skede alltid av indianbefolkningen utifrån
dess traditionella hantverkskunnande, men
förstärktes och förstorades efter européernas
specifikationer. När handeln sedan ökade
började bolagen masstillverka kanoter i egen
regi. 

Som ett svar på de olika transportkraven
utvecklades också många olika typer av ka-
noter. För flodtransporterna använde North
West Company en mindre kanot, kallad Ca-
not du Nord eller North Canoe. Den var ca 8
meter lång, vägde 130–150 kg och hade van-
ligen 5–6 mans besättning, En större kanot,
ofta betecknad som Canot de Maitre eller
Montreal Canoe, användes vid transporter
över stora öppna vatten. Den var ca 12 meter
lång, vägde 270–300 kg och hade vanligen
8–10 man ombord. Denna kanottyp var alltid
utrustad med hjälpsegel med fällbar mast.
För expressfärder med passagerare och post,
utan last, fanns också en medelstor kanot,
som kallades ”bastarden”, Canot Batard (Ad-
ney & Chapelle 1964; Thompson 1969:41f;
Morse 1979:7f).

Vid 1700-talets slut byggde North West
Company sin organisation på två skilda ”ka-
notbrigader” utrustade med olika typer av
kanoter. Vid gränsen mellan de två transport-
zonerna byttes last, proviant och varor, en
procedur där också vilda danstillställningar,
hårdsupande och blodiga slagsmål stod på
programmet (Thompson 1969).

200 mil på en månad
Under goda förhållanden kunde en lastad ka-
not hålla en genomsnittsfart på omkring 8
km/tim och tillryggalägga upp till 200 mil på
en månad, långt bättre än vad en roddbåt med
samma besättning och last kunde väntas gö-
ra. Kanoterna i sig var i förhållande till sin
storlek mycket lätta men lasten kunde vara
desto tyngre. Farkosterna stuvades hårt och
ett så lågt fribord som sex tum accepterades.
Skinnen var packade i 40-kilosbalar och en

Canot du Nord tog 25–30 sådana balar eller
drygt ett ton effektiv last, en Canot de Maitre
65 balar eller omkring 2,5 ton. Dessutom
måste energirik proviant – helst fläsk eller
den speciella indianska buffelkött-och-fett-
blandningen pemmikan – för många veckors
färd medföras. Hos North West Company
fick varje voyageur  ta med sig högst 18 kilo
personligt bagage vilket också satte en gräns
för lönande  privathandel. Hudson’s Bay-
kompaniet förbjöd senare sina besättningar
helt att idka egna affärer vid sidan om bola-
gets.

På grund av den stora tyngden undvek les
voyageurs helst bärning och försökte så långt
som möjligt hålla ekipaget i vattnet. Upp-
ströms, då kanoterna var fullastade med han-
delsvaror som efterfrågades av indianerna,
brukade besättningen staka fram kanoten ge-
nom de enklare forsarna och tåga (dra med
rep från land) genom de svårare. Nedströms-
forsar vadades eller tågades. Om nödvändigt
lyftes hela eller delar av lasten först ur. 

Varje besättningsman väntades vid bär-
ställena axla två 40-kilosbalar i taget. Sex så-
dana bördor per man var det normala. Vid
varje ställe fick därför varje voyageur där-
med gå minst tre vändor bara för lasten. Ef-
fektiv tid vid varje portage blev därför enligt
den kanadensiske forskaren E W Morses be-
räkning endast 800 meter i timmen, och då
måste man ändå addera den tid det tog att bä-
ra kanoter och bagage, så bärställena försin-
kade framfarten betydligt (Morse 1979:8)
(Fig. 58).

Färderna blev också längre och längre för
varje år. Dels utrotades bävern successivt,
dels var djurens skinn bättre ju längre åt norr
man kom. Bärställena blev därför fler och
fler. Från Övre sjön till Rainy Lake uppe vid
porten till bäverlandet var det, enligt John
Macdonnells uppgifter från 1793, samman-
lagt 37 portages och därifrån vidare till Win-
nipegsjön ytterligare 59. När Simon Fraser
1808 som förste europé färdats i kanot från
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Fig. 55. Vattenvägar i den kanadensiska pälshandeln. De prickade linjerna mar-
kerar gränserna mellan (räknat från nordväst) Athabascasjöns, Winnipegsjöns
och Övre sjöns vattenområden, platserna för de viktigaste och längsta portages. 

Efter Morse



S:t Lawrence hela vägen till Stilla havet ha-
de han räknat till 100 passerade bärställen.
Sista biten störtade Fraser sig ner på en häf-
tigt forsande flod i en kanjon i Cariboober-
gen, en flod som mynnar vid dagens Vancou-
ver och som nu bär äventyrarens namn. Fast
Fraserfloden visade sig hopplös ur kommer-
siell synpunkt: ”Jag bedömer en färd utför
som en säker död i nio fall av tio. Jag ska där-
för inte längre tala om den som en farbar
flod” skrev Hudson’s Baykompaniets chef
George Simpson 20 år efter Frasers färd (ci-
tatet efter Andersson 1977:112).

Korta och långa bärställen
Lyckligtvis var de flesta av bärställena i Ka-
nada relativt korta, från några hundra meter
till någon eller några kilometer. Henry Hind
publicerade 1860 en noggrann beskrivning
över kanotvägen från Övre sjön till Winni-
pegsjön. Sträckan var enligt hans uppmät-
ning 208 engelska mil, varav 16 engelska mil
var ofarbara och bärning därför enda möjlig-
heten (Thompson 1969:151f).

Men enstaka bärställen, däribland de som
förde över de stora vattendelarna, var betyd-
ligt längre. Det viktiga bärstället mellan Öv-
re sjön och Duvfloden (Pigeon River), som
överbryggade vattendelaren mellan Övre
sjöns och Winnipegsjöns flodområden, var
känt som Grand Portage. Det följde en gam-

mal indianstig och var 8 1/6 engelsk mil, ca
13 km, långt. Uppmätningen gjordes 1798.
Äldre uppgifter talar om 10 eller 12 engelska
mil. Passhöjden låg ca 200 m över Övre sjöns
yta och stigen gick över mycket brant och be-
svärlig terräng varför man under barmarks-
säsongen varken kunde använda hästar eller
oxar utan allt måste bäras av människor. Häs-
tar användes dock i viss utsträckning vinter-
tid, och då för att dra slädar. 

En uppgift från 1775 gör gällande att det
var sju dagars svårt och farligt arbete att vid
Grand Portage bära över allt gods och alla
förnödenheter som på våren skulle upp till
fångstmarkerna. Andra källor uppger att he-
la omlastningsproceduren tog 15 dagar eller
upp till en månad. När lantmätaren Joseph
Delafield och hans drängar 1823 passerade
Grand Portage tog det dem 3 1/2 dag att kor-
sa bärstället, vars dryga 8 miles långa stig var
uppdelad i 16 avsnitt och rastplatser. Dela-
field hade då ändå inte några varor med sig
utan bara sina instrument, bagaget och kano-
terna (Thompson 1969:21f, 65, 78,126f).

Ett annat berömt bärställe dit North West
Companys voyageurs på 1780-talet trängde
fram, var Portage La Loche, också känt som
Methye Portage, i dagens provins Saskatche-
wan. Det var 20 km långt och ledde från
Churchillfloden till Athabascafloden, över
vattendelaren mellan Hudsonvikens vatten-
område och Stilla havets (Morse 1979).
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Fig. 56. Pälshandelskanoter på Missinaibifloden. Foto från 1901.
Efter Adney & Chapelle.



Romantisk kolonialpolitik

Nuförtiden har det uppstått ett romantiskt
skimmer kring denna kanadensiska pionjär-
epok, då kanoterna öppnade en kontinent.
Liksom vi svenskar har våra tre kronor, dala-
hästar och vikingaskepp har man i Kanada si-
na lönnlöv, ridande poliser och – kanoter.
Förutsättningen för verksamheten var dock
rent kolonial. Indianerna inte bara fångade
bytesdjuren och beredde skinnen, de var ock-
så villiga att i utbyte ta de knivar, yxor, kopp-
arkittlar, synålar, gevär, kulor, krut, tyger, to-
bak och andra manufakturvaror som kompa-
nierna erbjöd. Tillsammans med skinnupp-
köparna kom också missionärerna, de smitt-
samma sjukdomarna och alkoholen som var
och en på sitt sätt bidrog till att urbefolk-
ningen inlemmades i den nya ekonomiska
och politiska strukturen. På 1800-talet berö-
vade sedan ett system med fördrag och reser-
vat för gott indianerna deras självständighet. 

Vissa forskare anser att Kanada i indian-
frågan har ett renare samvete än USA där,
omkring 1800, den allmänna parollen löd
”endast en död indian är en god indian”. De

hävdar att den kanadensiska pälshandeln
byggde på partnerskap och understryker att
det var indianerna som visade de vita vägen
till pälsriket. De jordbrukande, välorganise-
rade irokeserna var också de första mellan-
händerna i skinnhandeln. De köpte upp skinn
av de nomadiserande skogsindianerna och
sålde vidare till de vita uppköparna. Kritiker
säger att Hudson’s Baykompaniet beröms i
den officiella historieskrivningen för att ha
skapat fred i skogarna i norr, men att bolagets
syfte endast var att exploatera människor och
naturtillgångar. Det skapade snabbt ett ytterst
profitabelt monopol och pacificerade lokal-
befolkningen med hjälp av våld, religion och
sprit (Morse 1979; TCE 1985, Fur Trade;
Andersson 1977:103f).

Les voyageurs skulle nog inte heller själ-
va ha gett mycket för all den nostalgi som de-
ras resor och hela skinnhandeln omges med
i dag, för de hade ett oerhört slitsamt och
farligt arbete och blev inte gamla. När de
slog läger och gjorde upp eld efter dagens
etapp var det inte precis fråga om att sitta och
mysa och spela luta. Elden behövdes för att
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Fig. 57. Konstruktion, detaljer och utsmyckning av en sexfamnars pälshandels-
kanot Canot de maitre avsedd för transporter på Great Lakes och andra stora
vatten. Efter Adney & Chapelle.



värma maten men denna tvingades de ändå
lika ofta äta kall. För viktigare än att få varm
mat var att kunna smälta kåda och beck för
att laga kanoten inför morgondagens färd.
Att som les voyageurs alltid försöka hålla ka-
noten i floden, också i ganska svåra forsar,
hade sitt pris. Drunkning och krossår var
vanliga dödsorsaker. De förolyckade begrav-
des på stället. Gamla dagböcker berättar om
att man vid vissa forsar kunde se begrav-
ningsplatser med 20–30 kors. De monstruöst
tunga bördorna slet också på männen. Den
häftiga bukinflammation som ofta uppstår
efter bråckbristningar var fruktad. Den gick
inte att bota utan ledde till en säker, plågsam
död (Morse 1979:5f; Adney & Chapelle
1964:142f).

Ersattes med roddbåtar
Att kanoterna var lätta var en nödvändig för-
utsättning för trafiken, men konstruktionen
hade nackdelar. För det första var de mycket
ömtåliga och normalt utslitna efter en enda
resa fram och tillbaka till bävermarkerna. De
krävde också ständigt underhåll under resor-
na. För det andra krävdes en mycket skicklig
och samövad besättning, inte minst för att
undvika haverier (Morse 1979:22f).

Medan fransmännen var pionjärer på de
stora sjöarna, öppnade engelsmän successivt
upp samma marknad med utgångspunkt från
Hudsonviken i nordöst. Hudson’s Bay-kom-
paniet kom efter det franska militära neder-
laget i Nordamerika att lägga under sig North
West Company och de andra rivaliserande
bolagen och upprätta ett formligt skinnhan-
delsmonopol.

Hudson’s Bay-kompaniet ersatte för öv-
rigt under 1800-talet på många håll kanoter-
na med roddbåtar. Utgångspunkten var en
båttyp som var i bruk på Albanyfloden och
som i Hudsonbolagets tjänst kom att kallas
för Yorkbåten. Det var en plankbyggd snipa,
flatbottnad, med raka eller rundade skrovsi-
dor. Yorkbåten var mycket stryktålig, kunde

bemannas av immigranter från Orkneyöarna
som inte förstod sig på kanotpaddling men
var skickliga roddare och den kunde föra mer
segel, gå högre i vind och bära mer last per
besättningsman än de största kanoter. York-
båtar sattes in bland annat på Winnipegsjön
och längre i nordväst. Vid Portage La Loche
hade Hudson’s Bay-kompaniet flottor av
Yorkbåtar liggande på ömse sidor om bär-
stället och varorna bars över vattendelaren.
Yorkbåten, som till skillnad från kanoten var
för tung för att kunna bäras, måste släpas el-
ler vinschas fram vid kortare bärställen. Det
gick någotsånär där terrängen var jämn men
var ett stort handikapp vid floder i kuperad
terräng. Vissa flitigt utnyttjade korta porta-
ges försågs därför med ett slags fasta rullba-
nor. 

John Franklin, senare berömd polarfarare,
har beskrivit sina vedermödor när han 1819
färdades med en Yorkbåt uppströms den
forsrika Hillfloden på väg norrut. Det var
stakning, tågning och lyft varje dag och när
det var som besvärligast loggade man endast
2 kilometer per dygn. 

Också större farkoster användes i pälshan-
deln. North West Company hade skonare
som trafikerade de stora sjöarna med livsme-
del och handelsvaror upp till Grand Portage
och som tog skinnlast på återvägen, men
merparten av skinnen transporterades trots
detta med Montreal Canoes på Ottawafloden
ända ner till auktionsmarknaderna. Senare
användes på Hudsonviken också ångfartyg
(Thompson 1969:66f; Morse 1979:23; Willi-
ams 1983).

Näverkanoter förekom i skinntrafiken så
sent som omkring sekelskiftet 1900. När de
sedan försvann, gjorde de det utan att lämna
nämnvärda materiella spår. Inte en enda ka-
not finns bevarad åt eftervärlden på något
museum. De rekonstruktioner som gjorts ut-
går från skisser, foton och modeller samt nå-
gra ritningar, som av en slump kommit att
sparas, och intervjuer gjorda i början på
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1900-talet med några få indianer, som i sin
ungdom byggt kanoter på traditionellt vis
(Adney & Chapelle 1964:153).

Avslutning
Det var bolagsorganisationen som var förut-
sättningen för den storskaliga långdistanstra-
fik som präglade den nordamerikanska päls-
handeln. Bolagen, med kunglig eller statlig
koncession från kolonialmakter i ryggen, re-
presenterade den finansiella och vid behov
också den politisk-militära styrka som kräv-
des för att skapa kontinuitet i affärerna.  Det
var  också i och med européernas ankomst
som en verklig avsättningsmarknad öppnade
sig för skinnen. 

Existensen av en traditionell lokal kanot-
byggartradition, liksom av arten betula papy-
riferica med dess tjocka smidiga bark som
gjorde det möjligt för bolagen att öka kano-
ternas storlek, var en mycket gynnsam fak-
tor. Införandet av Yorkbåten visar emellertid
att kanoternas roll som lastbärare kulminerat

också innan förbränningsmotorn kom att gö-
ra sitt segertåg på sjöar och floder.

De nordamerikanska förhållandena är gi-
vetvis högintressanta i sig själva, men ett stu-
dium öppnar dessutom möjligheter att söka
efter jämförelser, analogier och förklaringar
som kan användas i tolkningen av motsva-
rande utveckling  som i äldre tid ägde rum det
arktiska Europa och i det eurasiska tajgabäl-
tet.  Till exempel var 600-talets sassanidiska
Persien en stor avnämare av skinn, som san-
nolikt härrörde från de nordliga områden
som senare kom att ingå i furstendömet Nov-
gorods fångstmarker (Martin 1986:86ff) el-
ler till och med också från Skandinavien.
Men källorna är här, i jämförelse med den
väldokumenterade nordamerikanska utveck-
lingen, mycket knappa.

Noter
1 Marinarkeologisk tidskrift 3/2001
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Fig. 58. Sex man bär en fyrafamnars kanot över ett portage vid Ottawafloden.
Foto från omkring 1902. Efter Adney & Chapelle.
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Ibn Fadlan, förmodar jag? Några frågor
om skandinavers resor i österled under
vikingatiden. (Ibn Fadlan, I presume? 
Some Problems in Connection with
Scandinavians Travelling to the East during
the Viking Age)

Viking Age Scandinavian travellers in the
regions east of the Baltic may be divided
into at least three categories. Ninth and 10th
Century fur and slave merchants made long
journeys to the Volga Bend, and perhaps
also beyond. These people were probably
based at multi-ethnic trading centres like
Staraya Ladoga and Gorodishche
(Novgorod). 

Other Scandinavians established
themselves as warlords and princes, thereby
participating in the formation of the Rus
nation, surrounding themselves with retinu-
es of warriors, many of whom were fellow
Scandinavians. During the many civil wars,
various Rus princes also recruited large
numbers of mercenaries from Scandinavia.

Later, the Byzantine emperor formed his
Varangian guard, attracting large numbers
of young Scandinavians. These are the
people we know from 11th century runic in-
scriptions. Most probably they travelled to
their destination, Constantinople, through
Rus territory.  

It seems both necessary and sound to
maintain that the conditions for travelling
and means of transport must have been
quite different for each category. A re-
appraisal of earlier research, which
generally has ignored these pluralities and
many other peculiarities of travel in the
East, is considered of vital importance as is
the study of relevant, historical analogy. 

The author combines this advocated
approach with the carrying out of experi-
mental voyages on several of the rivers in
the eastern Baltic areas and in Russia,
collecting all sorts of information and im-
pressions to further our interpretation of
pre-historic conditions.

•••

Låt det gunga om båtarkeologin. Ut-
gångspunkterna för Aifurprojektet och
några erfarenheter från Expedition
Holmgård. (Set Sail to Boat Archaeology.
The Background of the Aifur Project and
Some Observations from “the Holmgård
Expedition”)

In the summer of 1994, the reconstructed
Viking Age ship Aifur made a voyage from
Sigtuna in Sweden to Novgorod in Russia.
The ship is 9 metres long, clinker-built,
with a 20 m2 square sail.
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The venture, called The Holmgård Expe-
dition, was made on inland waterways,
through archipelagos and over the open
Baltic, providing experience of a wide
range of different sea, lake and river
conditions. 

During the Expedition’s 41 days of
travelling, 1,382 kilometres were covered.
Weather conditions were very favourable.

Many observations on various technical
questions regarding sailing, rowing and
towing were also made. It is concluded that
a vessel of the Aifur type is basically a
sailing ship, rowing being an option when
sailing becomes impossible or im-
practicable.

It is also argued that ships like the Aifur,
soundly reconstructed on the basis of
marine archaeological knowledge of pre-
historic vessels, although not built with pre-
historic tools and not being exact replicas,
provide valuable platforms for experiments. 

It is also noted that, as no perfectly
preserved originals exist, and probably
never will be found, the concept of creating
a ”perfect” or ”ideal” ship replica is an
illusion and must be abandoned.

•••

Vikingar mot strömmen. Några synpunk-
ter på möjliga och omöjliga skepp vid
färder i hemmavattnen och i österled.
(When the Vikings went Upstream. Some
Observations on Possible and Impossible
Boats and Ships on Russian Rivers and
Scandinavian Home Waters)

Specialists such as Nylén, Crumlin-
Pedersen and others have rightly criticised
the theory that large Viking ships could
have penetrated the Russian rivers with
their dangerous waterfalls and difficult
portages. 

Experience from recent Norwegian and
Swedish experimental voyages – the

Havörn, Krampmacken and Aifur
expeditions – shed light on this observation.
They all showed that the rowing of fairly
heavy vessels upstream is a strong
challenge even for a very well-trained crew. 

Some scholars, prompted primarily by
the record provided by a 10th century
Byzantine source, Constantine Porphyro-
gennitus, have suggested that instead of
bringing their own cumbersome vessels the
Scandinavians purchased locally-
constructed dug-outs, suitable for river
traffic. 

Nevertheless it should not be forgotten
that during the Iron Age, light rowing boats
and indeed also small ships were also built
with the Scandinavian clinker technique.
Such vessels, with a length (in meters) to
weight (in kilograms) ratio from as little as
1:10 to 1:35, were constructed for inland
waterways. Although often superficially
quite similar in appearance, these vessels
may be regarded as belonging to a different
category of ship compared to the more
robustly built sailing boats and ships with
length–weight ratios from about 1:100 up-
wards. 

Thus there is an urgent need for further
experiments, both with these light clinker-
built boats and with the dugouts of the East
type.

•••

Från Sigtuna till Svarta havet. Ett expe-
riment i båtfärdsarkeologi. (From Sigtuna
to the Black Sea. An Experiment in River
Voyage Archaeology)

Our knowledge of Viking Age shipbuilding
is primarily based on the rich Norwegian
and Danish boat and ship finds. From the
Baltic area, archaeological data is quite
scarce and rather diffuse, and the researcher
who attempts to reconstruct and experiment
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with Viking Age ships based on this materi-
al faces major difficulties. 

However, there is no reason to shrink
from such a task, and numerous areas pro-
vide potential for research if one uses sound
scientific principles and analogy. 

The experimental voyage in the 1980’s
with the vessel Krampmacken, which was
reconstructed in this manner, contributed
significantly to our understanding of
conditions for river navigation with a small
ship of the Scandinavian type. Fruitful
discussions were also triggered by the
conclusions made by that expedition’s
leader, Erik Nylén.

Now, when the changed political
situation has opened up access to former
Soviet territory, the Aifur expedition contin-
ues in Krampmacken’s wake. The
expedition has set as its target the
exploration of the route “From the Varangi-
ans to the Greeks”, known from the Russian
Primary Chronicle. 

The Aifur expedition’s approach may be
labelled as “communication archaeology”
where the boat forms the required experi-
mental platform but the essential feature is
the voyage itself.  

•••

Med Aifur till Aifur. Slutrapport från en
experimentell österledsfärd. (With the
Aifur to Aifur. The Final Report from an Ex-
perimental Voyage to the East)

In 1996, the reconstructed Swedish Viking
Age ship Aifur sucessfully undertook an
experimental voyage on inland waterways
from Novgorod to the Dnepr estuary. The
voyage was continuation of the 1994
voyage from Sigtuna to Novgorod. Thus,
the Aifur has completed a voyage from the
Lake Mälar basin to the Black Sea. Using
oars and sail, the ship was under way for

113 days covering a total distance of 2,950
km.

The River Lovat and the minor rivers in
the Smolensk area however were navigable
only with difficulty or not at all. This was
mainly due to the very low level of these
waters. As part of the experiment, the ship
was hauled over the watershed on simple
wooden wheels, constructed on the spot by
the crew members.

For climatic and other reasons, river
runoff during the Viking Age may have
been even lower than today. This implies
that only small, fairly light vessels would
have been suitable for voyages on the
northern section of the historic route from
the Varangians to the Greeks. It is also
suggested that Scandinavian travellers
would have traversed this part of the route
more swiftly and safely by horse and sledge
during winter. A less rigid interpretation of
the Russian Primary Chronicle on this point
is thus advocated. 

The southern part of the route presented
the expedition with few navigational
difficulties, the Dnepr being a wide, deep
river where sailing often made the journey
quite pleasant. Also, the voyage went
downstream.  However, the once-famous
Dnepr rapids are today covered by hydro-
electric dams, and the dangers there could
regrettably not be tested experimentally.

•••

I Rogvolods kölvatten. Något om Dau-
gava som förhistorisk och historisk far-
led. (In Rogvolod’s Wake. Some Aspects of
the River Daugava as a Prehistoric and
Historic Route)

The river Daugava is traditionally seen as
an important means of communication from
the Polotsk principality to the Baltic Sea
area including Sweden, as well as to the
Latvian lands in between. A chain of hill-

FÄRDER I  ÖSTERLED

131



forts emphasises the river’s political
importance since pre-historic times.

Sources relate, however, that the rocky
riverbed always has presented navigational
difficulties and dangers. Also, because of
shallow rapids, very long stretches of the
river were in fact not navigable at all,
except during spring. Notwithstanding, until
the mid-20th century the river carried heavy
long-distance bulk freight downstream for
which floats and heavy-duty float-like
barges were used. 

An expedition with the Aifur ship-
reconstruction in the summer of 2001 set
out to sail along the Daugava. The point of
departure was Surazh, Belarus. After
reaching Riga, the expedition pressed on to
Haapsalu, Estonia.

As expected, the rocky rapids presented
difficulties to the Aifur and its crew. How-
ever, it was possible to proceed with caution
if the river was scouted in advance. Further-
more, it became evident that a flat-bottomed
ship would have been much more suitable
than the vessel actually used. Ethnological
sources testify that all traditional Daugava
vessels of some size were in fact flat-
bottomed. 

It is concluded that the river’s waterway,
also when frozen in winter, together with its
valley and the paths and roads along it, may
be regarded as an axis or conduit, along
which were channelled many kinds of long-
distance traffic and connections, including
new ideas. In this manner, “the Daugava
Way” should be placed into a wider context. 

•••

Askeladden i österviking. Saga och verk-
lighet på de ryska floderna. (Eastward
Bound. Legends and Facts about Viking
Age Travels on the Russian Rivers) 

From about AD 700, Scandinavians
penetrated the lands east of the Baltic and,

not least, contributed to the foundation of
the Rus principalities. In fiction and non-
fiction, these Vikings (or Varangians) some-
times have been more or less explicitly
portrayed as emissaries from a master race,
effortlessly sailing through a Dark
Continent in their technically superior, all
but winged ships. 

When scrutinized, this image is
demonstrated as rooted in Scandinavian
folklore and legends with further point of
contact with an international tradition, for
example the well-known Greek story of
Jason and the Argonauts. It is not based on
a scholarly analysis of the available
archaeological and historical evidence. 

In fact, very little is actually known
about just how Scandinavians travelled
during these voyages. In particular, the
frequent variations in river runoff and the
necessary portages must have presented
formidable challenges for river travellers,
conditions that only in recent years have
been tested experimentally and partially
understood. It is thus improbable that
Scandinavians – or any other travellers for
that matter – brought ships all the way from
the Baltic to the Black Sea.

•••

Med lodja och trojka. Tidiga Rysslands-
resenärer berättar. (In Lodya and Troyka.
Reports from Early Travellers in Russia)

To shed more light on certain problems
related to Scandinavian Viking Age
travelling, where contemporary sources are
very few or totally lacking, some written
accounts by 16th, 17th and 18th century
Western travellers in Russia have been
reviewed.

These travellers describe all types of
wayfaring at all times of the year: by river-
boats and ships, on horseback, in wagons
and in sleighs. Both long and short journeys

RUNE EDBERG

132



are reported, both along main roads with
mail relay-stations and off the beaten track.
The distances covered varied but the
accounts probably offer a good general idea
of which distance a wayfarer in pre-
industrial Russia could master. About 30 to
35 km a day seems to have been average for
the river traveller. Distances overland could
vary from less than 20 to over 45 km a day.
Overland winter travel was generally faster
than summer travel, covering between 30 to
50 km a day, although both considerably
slower and faster travelling is occasionally
recorded. 

These Western travellers all belonged to
the upper classes, having plenty of money
to make their travels speedier and more
comfortable. Some were also on official
business and in many ways supported by
the government. These favourable
conditions and other possible differences
must be kept in mind when drawing com-
parisons.

•••

Med kanot till bäverns rike. Några as-
pekter på den tidiga pälshandeln i Nord-
amerika. With Canoe to the Beaver Coun-
try. Some Perspectives on Early Fur Trade
in North America.

A study of the development of the long-
distance fur trade network in North
America offers possibilities for an analogy
with the prehistoric European and Asian
situation.

In the 18th and 19th centuries northern
and western Canada was covered by a vast
web of routes along rivers and lakes,
serviced by birch-bark canoes. The canoes
were made with locally available material,
based on types that were in use by the
native population but significantly increased
in size. 

Canoes, being indeed light for their size
were also very delicate, often being worn
out after a single trip. Because of the heavy
cargoes carried, portaging was avoided as
far as possible and the crews had to be very
skilled. 

In the late 19th century, sturdy clinker-
built rowing and sailing boats were taken
into service on some routes, replacing the
canoes. 

The river networks were organised by
trading companies in order to get the
precious northern fur, hunted and trapped
by Indians, to the emerging world market.
The companies were in their turn licensed
by the colonial powers, Britain and France,
and operated under their political pro-
tection. 
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