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Låt det gunga om båtarkeologin 
Några erfarenheter från Expedition Holmgård 

Av Rune Edberg 

Edberg, R. 1995. 1-ät det gunga om bätarkeologin. Nägra erfarenheter frän Expe
dition Holmgard. (Set Sail to Boal Are bae-ology. Some observations Ironi the "Ex
pedition Holmgärd".) Fomvåntun 90. Stockholm. 

In lhe summer ol 1994, the reconstructed Viking Age ship . Ufur made a voyage 
from Sigtuna in Sweden to Novgorod in Russia. The venture, called Expedition 
Holmgård w.is made on inland waterways, through arehipelagoes and över the 
open Baltic, provicling experience from a wide range of different sea condilions. 
Many observations on various technical questions regarding sailing, rowing and 
towing were also made. Il is arguc-d that ships like the Aifur, sounelly reconstruct
ed on the basis of marine archaeologists' knowledge of prehistoric vessels, al
though not built with prehistoric tools and not being exact replicas, can provide 
valuable plallörms for experiments. Il is also noted that a.s no perfectly preserved 
originals exist and probably will never be discovered, ihe concept of creaiing a 
"perfect" or "ideal" replica is an illusion and slicmld he abandoned. 

Rune Edberg, irkeologiska institutionen. Stockholms universitet, S-l06 91 Stockholm, Swe
den. 

Sommaren 1994 genomförde Expedition Holm-
gärd en färd frän Sigtuna lill Novgorod med c-n 
rekonstruerad båt (döpt lill Aifur) av vikinga
tida typ. Expeditionen är den första svenska av-
delta slag som släppts in i Ryssland och ett prov 
pä experimentell arkeologi i samma anda som 
expeditionen med båten Krampmacken 1983 
och 1985, som leddes av Erik Nylén (Nylén 
1983, 1987 c/). Flera av medlemmarna i den 
privata förening som lät bygga och äger Aifur, 
däribland artikelförfattaren, deltog fcir övrigt 
som besättningsmän i Nyléns lärd. 

Inför Krampmackenbygget konstaterade 
Nylén att välbevarade, kompletta förebilder av 
vikingatida båtar frän svenskt omräde saknas. 
Han valde båtfyndet från Tingstäde träsk - den 
sä kallade Bulverksbåten (Varenius 1977; Ce
derlund 1980) - som utgångspunkt lör rekon
struktionsarbetet och tillämpade därefter vad 
han kallade för »sannolikhetsprincipen». 
Krampmacken kom till slut ait innefatta kon
struktionslösningar av detaljer som går tillbaka 
bland annat pä småbåtarna i Ookstadfyndet, 
Helgeandsholmenbåtarna och skeppen frän 
Skuldelev (Nylén 1983, 1987 a). 

Krampmackens seglings-, rodd- och drag-
egenskaper provades grundligt under Nyléns 
expedition, som med hjälp av en rad olika be
sättningar behövde 167 dygn för sin ca 3 300 
km länga färd mellan Odansk och Miklagård 
(Istanbul). Nylén föreställde sig att det varit 
möjligt för vikingatidens gotlänningar att fär
das med båtar av Krampmat kentyp hela vägen 
frän Östersjön till Svarta havet, en hypotes som 
han ansåg bekräftad genom expeditionens 
framgång (Nylén 1983, 1987«). 

Krampmacken uppvisade under färden go
da seglingsegenskaper vid akterlig vind. För 
rodd fanns förberedd plats för tio åreir men i 
praktiken gick det bara att ro med sex samti
digt. Och trott båtens behändiga format (8 m 
lång) fick besättningen erfara att den var myc
ket tung att ro mot strömmen pä floderna. 
Länga landtransporter genomfördes under ex
peditionen smidigt med hjälp av en hjulkon-
struktiein. (Nylén 1983 och 1987 a. Se också 
Sjöstrand 1988, Oreheim 1989 och Edberg 
1993 tör kompletterande exh vissa från Nylén 
avvikande tolkningar av erfarenheterna.) 
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148 Rune Edberg 

Byggprocessen - inget självändamål 

Syftet med den nya båten var att den skulle bli 
en minst lika god seglare som Krampmacken 
och samtidigt ha bättre roddegenskaper än 
denna. Aifurprojektet anslöt sig till Nyléns syn 
på rekonstruktionsmöjligheterna exh utgångs
punkten fcir bygget blev att inom rimliga eko
nomiska ramar skapa en tidstrogen, funktionell 
plattform för färdexperiment. 

Aifurs byggprocess sägs således inte som nå
got ändamål i sig och hade ingen annan inrikt
ning än att skapa just den nämnda plattfor
men. Därför användes utan någon tvekan mo
derna verktyg, när sä var praktiskt och lämp
ligt, vid bygget. Vidare utfördes bordläggning
en i sågad furu. Likaså valdes för hållbarhetens 
skull koppamitar istället fiir de järnnitar som 
var det vanliga pä vikingatiden och (den osynli
ga) tätningen mellan borden utfördes i synte
tiskt material istället för i traditionellt. 

Ritningarna till Aifur, vilka utfördes inom 
föreningen, bestod av ett sidoperspektiv och tre 
tvärsektioner. Grunden var Bulverksbäten och 
Krampmacken men en utpräglat spänstigare 
skrov- och stävlinje tillfördes, inspirerad av 
C.-O. Blombergs rekonstruktionsförslag av bå
ten i graven Valsgärde 7 (Arwidsson 1977). 

Båten, som är 9 m lång och 2,20 m bred, 
byggdes på värvintern 1992 av Jan Norberg, 
Oammelgarn, en bätbyggare med rik erfaren
het av att hantverksmässigt bygga båtar pä 
klink i gotländsk allmogetradition. Förening
ens medlemmar assisterade under bygget men 
löpande beslut om konstruktionslösningar 
överläts till yrkesmannen Norberg. Bygget gick 
till pä fiir klinkbyggda båtar traditionellt sätt: 
utifrån den sträckta kölen och stävarna restes 
skrovet upp bord för bord. Borden basades i 
ånga strax ftire fastsättningen och vid bord
läggningen använde bätbyggaren enkla mallar, 
som han tillverkade efter ritningarna. När bor
den var fastnaglade i varandra fästes spanten, 
tofterna exh knäna i skrovet med enedymling-
ar. 

Kölar, stävar, spantens bottenstockar och (iv
riga trädetaljer utfördes i naturligt krokvuxen 
luni. Mastfästet höggs ut i ek liksom slitköl och 
styråra. Skrovet ytbehandlades med en bland
ning av tjära, terpentin och linolja. Häarna för
sågs med hävidjor av läderremmar, fastade i 

borrade häl i ässingarna (relingslisierna). Styr
äran var ursprungligen 280 cm läng men kor
tades efter första säsongens prov-seglingar till 
265 cm och har sedan successivt kortats ytterli
gare (under Expedition Holmgard var äran 
215 cm). 

Masten, 6,4 m hög, tillverkades i gran. Rån, 
cxksä i gran, är 6 m. Masten försägs med för-
och akterstag och vant, de senare fastade något 
akter om masten. Masten står löst i mastfästet 
exh låses med en järnläm vid ett urtag i den 
centrala toften och gär därmed att lossa pä ett 
ögonblick. Stag och vant går cxkså att lossa 
med nägra handgrepp fiir att möjliggöra en 
snabb fällning av masten. Stående ex b löpande 
rigg utfördes i hampa. Seglet fick måtten 6x3,5 
ni och syddes i kortlibrigt, estniskt linne. 

Aifur blev något lättare och smidigare än 
Krampmacken men ändå mycket robust. 
Skrovvikten är ca 600 kg (mot Krainpmackens 
ca 800) och djupgåendet (ilastad ca S5 cm, där
av köl och slitköl ca 20 cm. Med sju-åtta mans 
besättning, tält, personlig utrustning och lätt 
proviant ombord är djupgående! ca 50 cm. Ef
ter sjösättning i juni 1992 utfördes somrarna 
1992 och 1993 olika seglings-, rodd- och drag-
prov (Edberg 1993, 1994). 

Redan vid bygget av Aifur var målsättningen 
att giira en färd i österled. Den politiska ut
vecklingen i Ryssland gjorde att det sommaren 
1994 blev möjligt att lå de nödvändiga tillstån
den. Själva expeditionen genomfördes i sam
arbete med Sigtuna museum och på inbjudan 
av Institutet for materiell kultur vid Rysslands 
vetenskapsakademi i S:t Petersburg. 

Färdens Ire nyckelfaktorer 

Expedition Holmgard startade i Sigtuna 26 
juni 1994 och avslutades i Gorodisjtje, 3 km sö
der om centrala Neivgorod, den 6 augusti. Ex
peditionen var på väg i diygt 41 dygn och den 
totala tillryggalagda distansen var 746 distans-
minuter motsvarande 1 382 km. Eflékliv lärd-
lid var 307 tim., därav rodd 103,5 tim., segling 
(inklusive rodd under segel) 192,5 tim. och 
dragning från land I 1 tim. I procent räknat be
stod färdtiden av 3 4 % rodd, 6 3 % segling och 
3 9f drag. Genomsnittlig fart var 2,43 knop, 
motsvarande 4,5 km/tim. Genomsnittlig distans 
per dygn, vilodagar inräknade, var 18,2 elis-
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tamminuter (33,7 km). (Se vidare Edberg 
1994.) 

Expeditionen färdades i en rad olika »vatten-
ledsmiljöer» och erfarenheterna kom därför att 
differentieras pä ett givande sätt. Färden frän 
Sigtuna till S:t Petersburg präglades ftir det 
första av skärgård där Aifur gick skyddat inom-
skärs i den utsträckning detta var möjligt En 
kombination av segling och rodd tillämpades 
med tyngdpunkt pä segling (längsta rodd-
st räckan var en avstickare in i och ut ur Vi-
borgska viken). För det andra präglades sträck
an av stora öppna vatten (främst Ålands hav 
och Finska vikens östra del) där Aifur seglade 
rakaste vägen. Etappen frän S:t Petersburg till 
Novgorod innebar flodfart på Neva och Vol
chov och passage av Ladoga. Segling och rodd 
var lika vikliga där, dessutom var drag från 
land ofrånkomligt vid liera 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 besätt
ningens storlek. Vädret präglades under hela 
resan av ett gynnsamt högtrycksläge. Av de 21 
lärddagarna frän Sigtuna till S:t Petersburg 
rådde nägon form av västvindar i 16, och där
med möjliggjordes god segling största delen av 
sträckan. Längsta dagsnotering var 63 distans-
minuter, en siffra i nivå med de historiska käl
lornas 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, sid. 42). 

Ocksä vid den besvärliga färden uppströms 
Neva var vinden delvis gynnsam. Aifur behöv
de 32,5 effektiva timmar för att från S:t Peters
burg nä Kosjkino vid Ladoga, ca 44 distansmi
nuter. Tack vare medvind eller sidvind kunde 
strömsträckor med upp till fem knops mot
ström klaras under segel. När vinden svek fick 
besättningen tillgripa en betydligt mer tidskrä
vande dragning frän land. 

Floden Volchov har, grovt sett, en nord-syd
lig sträckning frän Ladoga till Novgorod. Mot
strömmen var vid expeditionen ca en knop. 
Svaga nordvindar de första dagarna möjlig
gjorde dagsetapper pä som bäst 19 distansmi
nuter, men vinden slog sedan om till syd och 
dä var det slutseglat. Att ro i många dagar mot 

Fig. 1. Aifur vid Almare-Stäke-I eller Ivra limmars 
rodd frän starten i Sigtuna. Besättningen är organi
serad sä att sex man ror exh e-n styr medan tvä avlö-
sare vilar. Foto (i. Stenman (Mälar-Posten).-The Ai
fur jusi four hours after departure from Sigtuna, at 
.Almare-Stäkel. Six men wielel the öars while two men 
rest and lhe ninth crew member is at the lie-lm. 

strömmen var ett hårt arbete. Bästa rodd-dag 
uppnåddes visserligen 17 distansminuter, men 
till priset av en utpumpad besättning. (Vid Ny
léns expedition uppnådde Krampmacken un
der rodden mot den hårda strömmen i Bug 
exh Wisla i Polen i genomsnitt 0,9 knop exh 
dagsetapperna elär var i genomsnitt endast 9 
distansminuter. Nylén 1987 a, sid. 236, 250.) 

Den andra viktiga faktorn var vägvalet. Otvi
velaktigt kunde det ha gätt fortare att segla ut 
från Stockholm exh pä chans färdas över öppet 
hav samma väg som färjan till S:t Petersburg. 
En dag-och-natt-segling utan ett enda strand
hugg kunde, teoretiskt och under extremt 
gynnsamma omständigheter, ha genomförts på 
fém-sex dygn. 
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Av sjösäkerhetsskäl och för att i princip kun
na navigera med land i sikte hela tiden gick ex
peditionen dock i möjligaste mån inomskärs 
och tog lägerplatser i land varje natt. Vägvalet 
mellan Stockholm och Abolandsskärgärden an
knöt till Valdemarsledens sträckning (Ceder
lund 1989). I Volchov skissade Aifur pä den 
plats där det förr fanns ett oframkomligt fens-
system, vilket gav en ohislorisk tidsvinst. En 
förbitransport på ett tidstroget sätt pä denna 
plats skulle - beroende pä förberedelser och 
förhållanden i övrigt - kunna ha tagit så litet 
som en dag, men troligare är att den i verklig
heten tagit längre tid. 

Besättningens storlek var den tredje faktorn. 
Aifur var hela tiden bemannad med minst nio 
personer och kunde således vid behov alltid ros 
med största möjliga kraft. Aifur har åtta rodd-
platser, alla användbara, och upplevs subjektivt 
av alla med erfarenhet av Krampmacken som 
mer lätlroclcl än denna. Orsakerna är skrovets 
vikt exh form samt roddplatsernas placering. 

I princip är fyra man tillräckligt stor besätt
ning pä j\ifur vid segling: en rorsman, en som 
sköter brassarna, en som sköter skeiten och en 
halskarl fbrut. I nödfall gär det också att segla 
pä tre man. Steine besättning är emellertid en 
fördel om man som Aifur går helt utan barlast. 
Nödvändig seglingsslabilitet nås då genom be
sättningens placering i båten. 

För uthållig rodd krävs minst lyra åror och 
en rorsman - men i praktiken måste en rod-
darfoesättning dimensioneras efter tvånget att 
med vissa intervaller byta av varandra vid äror
na. 

En handelsbåt under vikingatiden, som för
de last, var sannolikt minimibemannad både av 
utrymmes- och kostnadsskäl, och var då för 
tung ftir att ro pä blåsiga, öppna vatten. Vid 
färder ovcr öppet hav var skepparen helt hän
visad till att vänta pä vind. Denna aspekt måste 
understrykas vid varje jämförelse mellan mo
derna, experimentella färder och motsvarande 
färder i förhistorisk tid. 

Segel, brassar och tkotnät 
Frägan om vikingarnas farkoster kunde kryssa 
eller inle har länge varit en källa till livligt tan
keutbyte inom forskningen. Eu färd över sä 
stora vatten som Ålands hav exh Finska viken 

kräver mänga egenskaper av en båt. Haasum 
(1974, sid. 58) och andra har understrukit att 
varje båt som ger sig ut på öppna vatten mäste 
ha egenskapen att kunna styras fri från lä kust. 
Om inte, riskerar den att slås sönder. Viss 
kryssningsförmåga är med andra ord en prin
cipiell förutsättning fcir Ostersjötrafik. 

Riggens konstruktion samt seglets proportio
ner och egenskaper är i mycket avgörande ftir 
båtars seglingscgenskaper. Eftersom del dess
värre finns mycket litet arkeologiskt fyndmate
rial att utgå från vid rekonstruktionsarbete har 
avbildningar, främst bildstenarnas framställ
ningar, väg) tungt i diskussionen. Men etno
grafiskt kända råsegclbätar har (xksä spelat en 
stor roll vid mänga rekonstruktioner (fiir en 
översikt, se till exempel Vadstrup 1993). 

Ett brett råsegel, som är det vanligaste på 
bildstenarnas avbildningar, ger sämre krvss-
ningsegenskaper än ett högre och smalare se
gel, men fiir Nylén har delta mindre betydelse 
eftersom han ser bildstensliäiarna och - i deras 
efterföljd, Krampmacken - främst som roddbå
tar med hjälpsegel (Nylén 1987 b, sid. 79). Bilcl-
stensseglens stora bredd i förhällande till höj
den var enligt Nylén betingad av en strävan av 
att lå största möjliga segelyta med läg mast. Vid 
rodd är del nämligen nödvändigt att kunna fäl
la masten och stuva rigg och segel inombords. 
Vid proven med Krampmacken före den första 
delen av Nyléns expedition testades visserligen 
kryssningsegenskaperna, men under expedi
tionen lill Miklagård var del aldrig aktuellt att 
försöka kryssa med bilclstensseglet (som hade 
ett bredd-höjdförhållande |iå nära 3:1). Fcir öv
rigt improviserades under expeditionen ett 
proportionsvis högre och därför mera kryss-
ningsvänligl segel fram och Nylén öppnar fiir 
möjligheterna att båtarna också medfört segel 
av denna andra typ (Nylén 1983, 1987 c/). 

Erfarenhetsmässigt krävs vid segling av en 
räriggad båt en skic klig hantering av brassarna, 
med hjälp av vilka råns vinkel i förhållande till 
vinden ställs in, fiir att lå ui mesta möjliga av 
seglets dragkraft. Inga bildstenar återger emel
lertid brassat (Haasum 1974, sid. 47). Däremot 
avbildas en rad bildstcnsbåtar med ett slags 
skotnäl under seglen och på några bilder ser 
man ocksä etl läg som sitter lastat ungefär milt 
på seglens sidolik. Nylén tolkar skotnätsanord-
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Fig. 2. Segling sä nära den svaga vinden som det gär. Besättningsmannen i aktern hanterar bäde brassar oeh 
skot. Besättningsmännen pä lovartssidan är beredda att studio. Abolands skärgård. Foto T. Fälth (Expedition 
Holmgärd). - Sailing as close as possible to a very light wind in Finnish waters. The erewman aft has both 
braces and sheel in his hands. The two men on the windward side are preparing to use their öars. 

ningen som att den ger besättningsmännen 
möjlighet att i varje läge få bästa möjliga kon
troll över och dragkraft ur seglet. Nylén lät så
ledes rigga Krampmacken utan brassar men 
med ett par »sidoskot» - som han något 
oegentligt benämner bol iner -och skotnät (Ny
lén 1983, 1987(2). 

Aifur uppvisar, enligt samstämmiga omdö
men frän besättningsmän som seglat bägge bå
tarna, bättre halvvinds- och kryssningsegenska-
per 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 
fcir effektivare segdföring än Krampmackens 
flätverk av ylle, hampa och lin. Aifurs någol 
längre och smäckrare undervattenskropp har 
ocksä betydelse. Erfarenheterna frän Expedi
tion Holmgard ger vidare vid handen atl Aifur 
dels seglar mycket fort och stadigt undan vin

den (ca 7-8 knop i frisk vind), dels förmår att 
gä ca 65 grader från vindögat vilket bör vara 
tillräckligt fiir att kunna hälla rum sjö i de flesta 
situationer. 

Istället ftir skotnät var Aifurs segel under 
Expedition Holmgärd utrustat med tvä »extra-
skot» i undre liket. Vid överfarten frän Arhol-
ma till Alaud började båten rulla i korsande 
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 exh de inre skoten korsats och satts 
an hårt. Eflékten blev ett rudimentärt skotnät. 
Denna erfarenhet kan ge en antydan om eu 
viktig funktion hos skotnälet vid segling i hårt 
väder. 

Styråran - en kritisk faktor 

»Axeln» till Aifurs styråra består av en »vårta», 
dit äran hålls in med en kraftig läderrem. Rem-
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Fig. 3. Aifur förtöjd nedanför Viborgs slutt i Ryssland, e-n gäng Sveriges utposl i öster. Foto I. Fälth (Expedi
tion Holmgard). - l h e Aifur moored at lhe- emee-Swedish Stronghold, Vyborg castle, now in Russia. 

men spanns inifrån och säkras med en konför-
mad kil. Strax under urtaget fiir rorkulten fästs 
äran mot skrovet med en annan läderrem, som 
också kilas inombords. 1 ärbladets akterkant sit
ter en tunn hisslina. 

Vid alla tidiga seglingsprov fungerade kon
struktionen mycket bra och båten uppträdde 
välbalanserat. Pä grund av den asymmetriska 
placeringen (på styrbordssidan) visade sig av-
driften som väntat vara mindre vid segling 
med vinden in frän babord än vid segling lör 
styrbords halsar. 

Under Expedition Holmgard gav åran emel
lertid upphov till en rad problem. Vid den här
da medvindsseglingen i Stockholms skärgård 
uppstod vibrationer, så pass kraftiga att det 
blev svårt lör rorsman att hålla stadigt i kulten. 
Vibrationerna medförde också att ett mindre 
läckage uppstod vid ärans infästning i skrovet 

Vid Överfarten över Ålands hav medförde på
frestningarna på styråran att det spant som är 
fästal mombords mitt fcir roderinfästningen 
tenderade att släppa frän borden. Det medför
de att läckagel förvärrades tills spaniel tillfälligt 
stöttades. 

Vibrationerna visade sig delvis bero på den 
släpande roderlinan, fcir när denna pä försök 
fiansades för atl minska turbulensen i vattnet 
blev resultatet positivt. Men påfrestningarna på 
remmen rid vårtan kvarstod och strax utanför 
Helsingfors brast lädret och orsakade färdens 
enda egentliga haveriiillbud. För en stund var 
båten omöjlig att styra. Remmen ersattes däref
ter provisoriskt med hamprep, som inspektera
des med täta mellanrum och inga fler brott no
terades. 

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

Utan tvekan går styrärekonstruktionen att 
förändra och förfina och detta arbete har re
dan påbörjats på Aifur. Äran har redan tidiga
re kortats, och försök har päbörjats med en kle
nare styråra, som gör mindre motstånd i vatt
net och som utformas fiir att minimera vibra
tionerna. Alternativa infästningsmetoder finns i 
det arkeologiska materialet och kommer att 
provas. Men - vibrationer eller inte - så är det 
uppenbart att vid härdkorning blir påfrest
ningen på ärans »axel» oerhört stor, hur denna 
än konstrueras. Denna sårbarhet i förbindelsen 
mellan ära och skrov får betecknas som struk
turell och kan sannolikt ocksä ses som en bidra
gande orsak till att stävrodret sä småningom 
och över hela linjen kom atl slå ut sidorodret 

Olika typer av erfarenheter 

Erfarenheterna från Nyléns expedition är 
mycket viktiga i en allmän diskussion om vill
koren vid flodfärder och mer specifikt om järn
ålderns förbindelser mellan Norden (xh By
sans. Pä motsvarande sätt bör erfarenheterna 
frän Aifurs färd frän Sigtuna till Novgorod be
dömas. De ger en konkret bakgrund, som hit
tills saknats, till en diskussion om hur färder i 
österled kan ha gestaltat sig. 

De tvä expeditionerna ger (xkså utrymme 
ftir en jämförande diskussion om båttypens 
lämplighet. Här skiljer sig min bedömning från 
Nyléns. Eftersom seglingsegenskaperna är go
da och roddegenskaperna i skyddade, icke-
strömmande vatten godtagbara, vill jag beteck
na båtar av Krampmacken- och Aifur-typen 
som segelbåtar med roddmöjlighet Nägra rik
tigt bra »flodbåtar» är de inte - erfarenheterna 
frän uppströmsrodden visar att de i sådana 
sammanhang är väl tunga, även med full be
manning vid ärorna och utan nyttolast. För 
rodd (iver långa distanser pä åar och floder bör 
smalare och lättare farkoster vara fördelaktiga
re och detta bör ha stått klart även på vikingati
den. (Jag lämnar i denna artikel diskussionen 
om vilka båttyper som kan ha brukats vid olika 
typer av färclei i Ryssland ål sidan.) 

Vidare gav färden intressanta rein när olika 
tekniska lösningar inom det vikingatida båtbyg
geriet testades i verkligheten. Ovan har jag nå

got diskuterat vissa idéer om segel, skotnät exh 
styråra. Många andra exempel som spänner 
över ett brett fält av frågor kunde ha getts, allt
ifrån experimenterandet med råns höjd pä 
masten vid olika vindförhållanden och erfaren
heterna vid justeringen av båtens tyngdpunkt 
med hjälp av last och besättning till naviga
tionsproblemet, organiseringen av roddarlag 
och matlagningen ombord. 

Kopior - eller rekonstruerade typbåtar? 
Hur bör båtar som Krampmacken eller Aifur 
betraktas ur källkritisk synpunkt? De äl ju up
penbarligen inga »kopior», inga »nybyggen av-
gamla lintyg». 

Att som till exempel Westerdahl (1994) be
gränsa ramarna fiir experimentell båtarkeologi 
lill (iu köster framställda av speciella människor 
i speciella miljöer på speciella säll med speciella 
verktyg - och samtidigt avfärda nästan alla fak
tiskt utförda byggen som ovetenskapliga - syns 
mig vara ensidigt och kontraproduklivt. Att 
sträva efter det »ideala nybygget» (Westerdahl) 
är enligl min mening ocksä lika fåfängt som 
kattens jakt efter den egna svansen, eftersom 
någon idealisk förlaga ännu inle päträfials och 
heller troligen aldrig kommer atl grävas fram. 
An mindre kan vi hoppas att lå påträda någon 
»idealisk» färd alt kunna återupprepa och som 
besättningsmän vid våra experiment fär vi all
deles säkert låta oss nöja oss med nutidens, ur 
vikingasynvinkel föga idealiska, människor. 

Vär kännedom om förhistoriska båtar exh 
den förhistoriska sjöfarten är ännu blygsam 
och det är bara av denna anledning förhastat 
att fastställa ett enda arbetssätt som det enda 
korrekta vad gäller experimentell verksamhet. 
Jag tror alt Coates' ödmjukare hållning kan ge 
stiirre utdelning: "No one reconstruction can 
be proved to be uniquely correct, to the exclu-
sion ofall others. Generally therefore, a recon
struction can only be more or less likely—one 
can sometimes do no meire than aim lo work 
out some of the more likely ones." (Coates 
1977, sid. 216.) 

Begreppen »kopia» och »replik» bör i arkeo
logiska sammanhang förbehållas objekt där fö
rebilden kan antas motsvara mycket högt ställ
da krav pä att vara hel och komplett och där
igenom i princip möjlig att fullständigt efterlik-
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Fig. 4. Båten visades under 
eliersommaren 1994 för all
mänheten vid Sigtuna mu
seum. Foto R. Edberg (Ex
pedition Holmgård). - Alu i 
reaching the Expedition's 
destination the Aifur was 
brought back to Sweden 
and exhibited al Sigtuna 
Museum. 

na. Begreppen skapar lätt illusioner och bör 
helt mönstras ut när det gäller förhistoriska 
konstruktioner som hus och båtar där fynden i 
praktiken aldrig är annat än partiellt eller frag
mentariskt bevarade. I denna artikel har jag 
använt begreppet rekonstruktion och vill be
teckna byggen som Aifur och Krampmacken 
som ett slags rekonstruerade, viltingalula lyphiilm. 
(För en diskussion om vad som begreppet 
»typ» kan innebära i båtsammanhang, se Ce
derlund 1980.) 

Vid sidan av de huvudsakliga förlagorna -
fiir Krampmackens del Bulverksbäten och för 
Aifurs Bulverksbäten och Valsgärde 7-båten -
har den sammanlagda kunskapen om vikinga
lida båtbyggnadskonst i Norden, liksom erfa
renheter från tidigare rekonstruktionsarbete, 
legat till grund fiir byggena exh riggningcn. Sä 
långt som vär kunskap sträcker sig i dag, ser 
båtarna i allt väsentligt ut som ett slags båtar 
som byggdes och seglades i våra vatten under 
vikingatiden och har rimligen eickså i huvudsak 
samma egenskaper som dessa. 

Forskningsintresset omkring förhistoriska 
bålar har i Norden i myckel kommit att kon

centreras pä frågor om autentiska material och 
tidsenliga hanlverksmetoder. Sådana kunska
per är utomordentligt viktiga, men det finns 
mänga intressanta frågor att ställa om den för
historiska sjöfarten som gär vid sidan om och 
utanpå detla perspektiv Det handlar kort sagt 
om båtar i deras egenskap av båtar, om färdvä
gar (X"h färder: i sjön betyder det faktiskt väl
digt litet om exempelvis klinknaglarna är 
handsmidda eller inte. Frän Aifurprojektets si
da vill vi därför gärna lansera parollen: »Eåt 
det gunga om båtarkeologin!» 
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Summary 

The Aifur was built in Sweden in 1992, with a 
combination of archaeological linds from the 
Baltic area serving as models, as a reconstruc
tion of a Viking Age ship. It is 9 meters long by 
2.2 meters wide and sturdily dinker-built of fir 
with some details of oak. l h e hull weighs ap
proximately 600 kilogrammes. Ii is equipped 
with a 20 meter square, linen sail on a mast, 6.4 
meters high. The mast and yard can easily be 
lowered and stowed away on board. The maxi
mum number of rowcrs is eight. 

After careful preparations, the ship set out 
on June 26th, 1994, on a voyage from Sigtuna 
in Sweden to Novgorod in Russia and Novgo-
rod's neighbouring archaeological site of Goro
disce. Having made the passage över the Sea of 
Åland and along the Gulf of Finland mainly 
under sail, the Aifur missed the Russian bör
der to reach Vyborg and St. Petersburg. By 
combining sailing, rowing and towing from ilu-
river banks, the ship's crew mastered both diffi
cult winds on I^ke ladoga and the adverse 
current on the Neva and the Volkhov to reach 
its destination on August (ith, after having been 
under way for 41 days. 

Weather conditions were, generally speak-
ing, very favourable during the expedition with 
westerly winds prevailing on 16 of the 21 days 
from leaving Sigtuna to lhe arrival in St. Pe
tersburg. 

The total distance covered during the expe-
clilion was 746 nautical miles (1 382 km). The 
ship was effectively under way for 307 hours, 

giving a medium speed of 2.43 knöts (1.5 
km/h). Some 34 7c of the time was spent row
ing, 63 % under sail (induding hours when 
bolh rowing and sailing were practised simul
taneously) and 3 % under tow. 

The ship proved to be an excellent open-
winel sailoi, also eapable of beating as dose as 
aboul 65 degrees from true wind. With a crew 
of nine, rowing on lakes and in the archepda-
goes also worked well. Rowing against adverse 
river (inrent in Russia was very laborious, and 
could have been still barder had commercial 
produets been carried. Now, only the crew's 
own light dullel bags and some provisions were 
taken. 

The passage with its wide variety of sailing 
conditions provided valuable general experi
ence which may be evoked when discussing 
Iron Age navigation in the Baltic basin. I lie 
observations from the expedition are also com
pared with those ol tbc expeditions (led by Frik 
Nylén) in 1983 and 1985 from the Baltic to the 
Black Sea with the Krampmacken, a ship quite 
similar to the Aifur. It is considered that vessels 
of the Aifur and Krampmacken type are to be 
looked upon as sailing ships, rowing being a 
secondary option. 

A number of technical observations was 
made during the expedition. For example, se
veral problems with lhe steering-oar were en-
countered in rough weather anel it is suggested 
thal the vulnerability of the altadimeni of the 
oar to lhe hull is a factor, which contribiiled lo 
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the eventual abandonment in the early Middle 
Ages of the steering-oar concept. 

The Aifur is a ship of Viking Age type, based 
on marine archaeologists' present knowledge of 
Viking Age ship building. It is not a replica. 
The idea of building true replicas of prehistoric 
ships (or houses etc.) may in fäet be regarded as 
an illusion, as no perféet originals yet exist and 
il is unlikely that any will ever be discovered. 

The Aifur was built as a platlörm for experi
mental voyages. Although modern tools were 
used in its construction, this is not considered a 
negative factor fcir faithful Viking Age appear
ance and function. Questions regarding prehis
toric sea voyages and navigation go far beyond 
problems such as, for example, in what männer 
nails were forged. 
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