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Med Aifur till Aifur 
Slutrapport från en experimentell österledsfärd 

Av Rune Edberg 

Edberg, R. 1999. Med Aifur till Aifur. Slutrapport från en experimentell ÖSter-
ledsfärd. (With the "Aifur" to Aifur. The final report from an experimental voy
age to the East.) Fornvännen 94. Stockholm. 

In 1996, the reconstructed Swedish Viking ship Aifur undcrtook an experimen
tal voyage along inland watcrways from Novgorod to the Dnepr estuary. The in
tention was to continue the 1994 voyage from Sigtuna t" Novgorod. Thus, the 
Aifur has completed a voyage from the Lake Mälar basin lo lhe Black Sea. Using 
rowers and sails, the ship was under way for 113 days covering a total distance of 
2,950 km. The Lovat and other, minor rivers in the Smolensk area were navig-
able only with difficulty or not at all. This was mainly due to the very low water le
vd. Furthermore, for dimatic and olher reasons, river runoff during the Viking 
Age may have been even lower than nowadays.This implies thal only small, very 
light, vessels would have been suitable for voyages on lhe northern section of the 
historie "Köad from ilu- Varangians to the Greeks". It is also probable thal Scan
dinavian iravdlers traversed this pari of the Road more swiftlv and salclv bv hor
se and sledge during the winter. 

Rune Edlrerg, Södertörns högskola. Box 4101. SE-H I 04 Huddinge, Sweden 

Expedition Holmgård, den experimentella 
»vikingafärden» i österled med båten Aifur, ge
nomfördes med sin andra och avslutande 
etapp sommaren 1996. Från starten i Novgo
rod nådde expeditionen d i e r tre månaders re
sa Svarta havet (fig. 1). 

Jag har i två tidigare bidrag till Fornvännen 
(Edberg 1995«, 1996«) beskrivit båten och 
problemställningar kring projektet samt redo
visat en del slutsatser från den första etappen. 
Äventyret är nu avslutat och det kan vara lämp
ligt att kort sammanfatta färden och peka på 
förhållanden som kommit i ny belysning. 

Färden 1994 

För att rekapitulera så genomfördes etapp 1 av 
Expedition Holmgard 26 juni-6 augusti 1994. 
Balen Aifiir färdades, med nio mans besätt
ning, på 41 dygn från Sigtuna till Novgorod. 
Vid färden genom Stockholmsskärgården, 
över Älands hav och in i Finska viken seglade 
besättningen så mycket som det gick men en 
del rodd blev också nödvändig. Etappen från 

S:t Petersburg lill Novgorod innebar flodlart 
på Neva ocb Volchov och passage av Ladoga. 
Både segling ocb rodd krävdes i lika mån där, 
dessutom var tagning (drag från stränderna) 
ofrånkomlig vid flera tillfällen för att betvinga 
hårda motströmspartier. Båten, 9 m lång, 2,2 
in bred, med en skrovvikt på drygt 600 kg och 
med ett ca 19 n r stort råsegel, visade sig på 
denna etapp på det hela taget ändamålsenlig 
(Edberg 1998, fig. s. 10-11). 

Den tillryggalagda distansen under färden 
1994 var 1 382 km. Effektiv färdtid var 307 
tim., därav segling (inklusive rodd under se
gel) 192,5 lim. och rodd (inklusive tagning) 
114,5 tim. I protein räknat bestod färdtiden av 
63% segling och 37% rodd inklusive lagning. 
Genomsnittlig distans per dygn, vilodagar in
räknade, var 33,7 km. Genomsnittlig fart var 
4,5 km/ t im. (Se vidare Edberg 1994, 1995a.) 

Expeditionen återupptogs 19 juni 1996 i 
Novgorod, på samma plats som den avbröts 
1994. De två etapperna bildar således tillsam
mans en geografiskt obruten färd från Mäla-
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ren till Dnjeprs [Dnepr; transkribering enligt 
internationell standard (ISO-systemet) som 
används för vetenskapligt bruk, Red.] delta. 

Delar av 1996 års planerade fårdsträckning 
genom Ryssland hade 1995 rekognoscerats av 
mig, som då gjort den optimistiska bedöm
ningen att en färd med en båt av Aifurs typ 
uppför floden Lovat' till - och över - vattende
larna mellan Östersjöns och Svarta havets av
rinningsområden borde vara fullt genomför
bar på försommaren ett år med en vatten-
föring som var »normal», vilket uppfattades 
som åtminstone likvärdig med den som kunde 
observeras 1995 (Edberg 19966). Emellertid 
var vattenflödet i de aktuella floderna och åar
na i nordvästra Ryssland mycket svagt 1996. I 
juni rapporterade expeditionens kontaktmän i 
Novgorod och Smolensk att nivån i de större 
floderna låg minst en meter lägre jämfört med 
1995. Från Lovats mynning i 11'men' rapporte
rades omkring 15 juni nivåer nästan två meter 
under medelvärdet vid denna tidpunkt på året. 
Många av de mindre åar som året innan före
fallit farbara låg 1996 praktiskt taget uttorkade. 

Aifurs färd I99A 
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Färden 1996 
Medveten om vilken utmaning som väntade 
lämnade Aifurs besättning sammanbitet Nov
gorod, seglade över 11'men' och rodde upp i 
Lovat'. Det visade sig att det med stor möda 
gick att komma fram till staden Cholm, ca 150 
km från 11'men'. I Lovats nedersta lopp ställde 
sandbankar till problem. Litet högre upp före
kom grunda, steniga forsar med 6-7 knops 
motström som det bara delvis gick alt komma 
genom med hjälp av forcerad rodd. Vid flera 
tillfållen fick båten långa sträckor tågas med 
rep från stranden. 

En rekognoscering med bil från Cholm och 
söderut gav nedslående resultat. Lovat' var in
te farbar uppströms och det var inte dess störs
ta biflod Kun ja heller. Vattnet var bitvis endast 
ankeldjupt. Expeditionen fick därför ta ske
den i vacker hand och låta transportera båten 
ca 180 km från byn Sopki vid Lovat' till Usvja-
tajas vattensystem. Denna flod visade sig grund 
men segelbar, och via dess utflöde i Dyna (Dvi
na) kunde Aifur utan större problem fortsätta 
på Kasplja så långt som till i höjd med staden 

<:;< % 

Fig. 1. Expedition Holmgårds färdväg frän Finska viken till Svarta havet (Edberg 1998, fig. s. 86-88). - The 
Route of the "Holmgard Expedition". 
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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 Dnepr, 
var helt eller nästan helt utan vatten. 

Besättningen snickrade därför, med virke 
som skaffades på platsen, en tvåhjulig kärra 
och drog Aifur på denna de ca 70 km som 
återstod till Dnepr. Floden nåddes, vid en plats 
strax väster om Gnjozdovo [Gnézdovo] (vid 
Smolensk), 30 dagar efter starten i Novgorod. 
Resan fortsatte sedan med god fart nedströms 
på Dnepr in i Ukraina. I sitt nedre lopp är 
denna flod sedan länge utbyggd för kraftända-
mål och består numera av en serie gigantiska -
tiotals mil långa - dammar eller reservoarer. 

Den 29 augusti, den 7La dagen efter starten 
från Novgorod, lade Aifur till vid Perevolotjna 
[Perevolocna], den plats där Karl XILs ryska 
fälttåg en gång tog slut. På grund av omstän
digheter utanför expeditionens kontroll tving
ades etappens besättning, strax nedströms om 
denna historiska plats, all kapitulera och från-

^frirm 

Fig. 1 foris. 

gå den heliga principen att enbart lita till vind-
och muskelkraft Sträckan från Svetljahirske 
(Svetlogorsk) till Svarta havet tillryggalades 
därför som transportsträcka, delvis under bog-
sering och för motor. 

Den 6 september gjordes strandhugg intill 
den plats där Aifurforsen före vattenkraftsut
byggnadens tid legat. Det är denna fors, känd 
bland annat från en runristning på den got
ländska Pilgårdsstenen, som båten Aifur upp
kallats efter. Efter 89 dagars färd, den 15 sep
tember, gick expeditionen sedan slutligen i 
mål i Cherson i Dnepr-ddla t 

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 effektiva färdti
den var 415,5 timmar, därav segling 113,5 tim
mar, rodd (inklusive tagning) 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 dagsetappen, vilodagar inräk
nade, blev 22 km. Den genomsnittliga farten 
under den effektiva färdtiden blev 3,8 k m / 
tim. 

Sammanfattar man båda årens färder så 
blev den totala färdsträckan 2 950 km. Expedi
tionen tillryggalade denna sträcka på 113 da
gar, inklusive vilodagar. Den genomsnittliga 
dagsetappen var 26,1 km lång. Den effektiva 
färdtiden var 722,5 timmar, därav segling 306 
timmar, rodd (inklusive tagning) 378,5 tim
mar och landdragning 38 tim. I tid bestod fär
den av 42% segling, 53% rodd och 5% land
dragning. Den genomsnittliga farten under 
den effektiva färdtiden blev 4,1 km/ t im. (Om 
transportsträckorna räknas med, så blev hela 
distansen från Sigtuna till Cherson 3 596 km; 
se Edberg 1998, s. 85.) 

Avsikten var att genomföra hela färden på 
ett tidstypiskt sätt utan några moderna hjälp
medel. Ingen expedition har i modern tid 
lyckats med något motsvarande. Bristen på 
vatten i floderna mellan Novgorod och Smo
lensk, plus tidsnöd i slutskedet, gjorde dock att 
målsättningen inte kunde uppfyllas helt. 
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Floden Lovat'som färdk.d 

Erfarenheterna från uppströmsfården 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 ut
ifrån expeditionens erfarenheter, ifrågasätta 
om en båtfärd på denna flod verkligen varit 
det bästa vägalternativet vid en färd söderu t 

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 desto mind
re knappast sådan karaktär eller utbredning, 
att annat än mycket allmänna slutsatser om de 
konkreta färdvägarna kan dras. Den enda nå
gotsånär samtida, berättande källan, som om
talar just floden Lovat' som en väg som använ
des vid vikingatida långfärder mellan Svarta 
havet och Östersjön, är Nestorskrönikan (ned
tecknad på 1110-talet): 

Der gik en vej fra varaegerne til gra-kerne og fra grae-
kerne op ad Dnepr. 0verst ved Dnepr er der et slae-
bested till Lovot', og ad Lovot' kommer man in i 
den store Il'men-s0. Volchov utspringer af denne s0 
og lober ind i den store s0 Nevo, og mundningen af 
denne S0 går nd i Varaegerhavet (Nestors Kr0nike, s. 
24-25.) 

Mer exakta uppgifter om var vägen »Från var
jagerna till grekerna» gick fram, saknas dock. 
Frågan har varit föremål för diskussion och oli
ka alternativa tolkningar har förts fram, mer 
kanske av ryska arkeologer än av nordiska 
G. S. Lebedev och andra ryska forskare, som 
tagit fasta på Nestorskrönikans uppgifter, har 
under 1990-talet också genomfört experimen
tella båtfärder med segelslupar i Smolenskom-
rådet, på Lovat' och Volchov. 

Lovats bifloder erbjuder - teoretiskt - vissa 
alternativa möjliga vägval uppströms Cholm. 
Till Dvina går en led längs floderna Kunja, 
Serjozja [Serjoza] och Toropa. Den totala färd-
sträckan blir i detta fall visserligen längre, men 
den besvärliga uppströmsfärden blir avgjort 
kortare. Nestorskrönikans vittnesbörd om Lo

vats betydelse som färdväg kan inte anses mot
säga detta alternativ - som likväl också det gi
vetvis förutsätter en god vattentillgång i de ak
tuella floderna. (Tack till P. Sorokin, S:t 
Petersburg, för synpunkter på frågan. För en 
grundläggande historisk-geogralisk genom
gång av dessa och andra vägval, se Kerner 
1946. Rysk forskning om problemet refereras 
också i DAI II, s. 31-32.) 

Mikljaevs lågvattensteori 

Ryska arkeologer har på flera platser längs 
den omtalade vägen från varjagerna till gre
kerna gjort stratigrafiska iakttagelser, som kan 
tolkas som att vattnet generellt stått lägre un
der vikingatiden än i dag. A. M. Mikljaev har i 
en uppsats (Mikljaev 1992) anfört flera exem
pel. Vid Sannitsa vid Lovats mynning har man 
enligt Mikljaev påträffat en metallurgisk verk
stad, daterad till perioden 500-1000 e.Kr. 
Bjälklagets botten låg där ca tre meter under 
nuvarande vattennivå. Vad gäller förhållande
na vid Rjurikovo Gorodisjtje [Rjurikovo Goro
disce] (dvs. det vikingatida Holmgård strax sö
der om Novgorod) anför Mikljaev äldre iaktta
gelser av Gvozdilov, som går ut på att lager 
från »storfurstarnas epok» (dvs. sen vikingatid 
och tidig medeltid i nordisk terminologi) del
vis tränger in i neolitiska lager som ligger un
der Volchovs nuvarande nivå. Att 800- och 900-
talets kulturlager i Rjurikovo Gorodisce ligger 
mycket lågt i förhållande till dagens vatten
stånd är också uppenbart för varje besökare 
vid de pågående grävningarna på denna plats. 

Beträffande situationen vid mellersta Lovat' 
citerar Mikljaev ett arbete av Konetskij där 
denne beskriver det som betecknande att gra
var och boplatslämningar där ligger på terras
ser, som nu delvis är vattendränkta. 

Floden Usyjatajas stränder är rika på fasta 
fornlämningar från samma period, noterar 
Mikljaev och exemplifierar med boplatsen vid 
Glasunovo, där man bl.a. funnit arabiska mynt 
från 700-talet, boplatserna och gravfälten vid 
Usvjaty och Sjemlikova [Semlikova] osv. Mik
ljaev fortsätter: 

Gemensamt för alla dessa fasta fornlämningar är att 
de ligger mycket lågt i förhållande till dagens vatten
stånd, så att deras botten ofta befinner sig lägre än 
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dagens medelvattennivå. Våröversvämningarna täck
er dem nästan helt och under regniga år är de un
der vatten nästan hela sommaren. 

Mikljaevs slutsats är att dessa boplatser och 
gravfält måste ha anlagts under en tid då var
ken vårflod, högt grundvatten eller sommar
översvämningar kunnat hota dem. Mikljaev 
anför också uppgifter om andra fynd på sjöars 
och åars bottnar som han anser pekar på en 
nivåskillnad på upp till tre meter mellan da
gens och vikingatidens situation. Sammanfatt
ningsvis håller Mikljaev det för uteslutet att vi
kingarna färdades i båt på denna del av Vägen 
från varjagerna till grekerna. Det fanns helt 
enkelt inte vatten i floderna, så att det räckte 
(Mikljaev 1992). 

Samme forskare refererar också till skriftliga 
källor från 1700-talet som beskriver sandban
karna och forsarna i Lovat', vilka skall ha gjort 
denna flod ofarbar också vid denna tid (då 
vattenföringen, enligt Mikljaev, ändå var ym
nig i förhållande till situationen under vikinga
tiden). 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 re
gionen och vattenföringen i floderna kan ha 
ändrats. Klimatförändringar, landhöjning och 
mänskliga ingrepp är några av de faktorer som 
bör beaktas. 

Klimatförändringar 

Den varmaste perioden i Norden under de se
naste 1 500 åren inföll 900-1150, alltså under 
vikingatidens mitt och slut och övergången till 
tidig medeltid. Denna värmeperiod föregicks 
och efterföljdes av perioder som var kallare än 
genomsnittet. Klimatet under periodens av
slutning var turbulent: från ett värmemaxi
mum ca 1090, då sommarmedeltemperaturen 
för en tioårsperiod var drygt en grad över ett 
nutida medelvärde, sjönk temperaturen så att 
den år 1140 var en grad under detta värde. De 
följande 20 åren steg sommarmedeltempera
turen med ca två grader (SNA 1995, s. 24). 

Enligt Mikljaev, som åberopar sig på en rysk 

forskare, Snitnikov, medförde det varmare kli
matet i nordvästra Ryssland under vikingati
den att det generellt var torrare och att nivån i 
floder och sjöar därför var betydligt lägre än 
under senare tid. De låga vattennivåer, som 
Mikljaev iakttagit arkeologiskt förklarar han 
med denna klimatförändring. I sin uppsats an
för Mikljaev emellertid inga konkreta hydrolo
giska studier från det aktuella området. 

En rysk hydrolog, Budyko, har diskuterat 
sambandet mellan klimat- och nederbördsför
ändringar. Under 1930-talets värmeperiod 
uppstod torka med svår missväxt både i Sovjet
unionens och USA:s kornbodar. Kaspiska ha
vets yta sjönk under dessa år, på grund av min
skad nederbörd i Volgas avrinningsområde, 
drast iskt- 170 cm (Budyko 1982, s. 158-163). 
Samme forskare har också redovisat modeller 
för relativa nederbördsförändringar vid höjda 
årsmeddtemperaturer i hemisfären. En tem
peraturhöjning med en halv grad skulle, enligt 
beräkningar av Vinnikov och Groisman, med
föra en tioprocentig sänkning av nederbörden 
bland annat i Lovats avrinningsområde (Budy
ko 1982, s. 238-243; fig. 2). Problemet tange
rar den klassiska frågan om pålbyggnader och 
vattenståndsförändringar i sjöar i det alpina 
området (Joos 1982). 

Men sambanden mellan klimat, nederbörd 
och avrinning är mycket komplexa. I ett områ
de i Nordryssland norr om Onega skulle ne
derbörden, vid en halv grads temperaturhöj
ning, öka ungefär lika mycket som den skulle 
minska i vårt område. Och i ett scenario där 
växthuseffekten fått polarisarna att smälte vän
tar kraftigt ökad avrinning i de nordligaste rys
ka floderna, medan ökningen blir mindre el
ler ingen alls i de södra (Budyko a.a.). 

Landhöjning 

Lovats flodområde låg i utkanten av den se
naste fennoskandiska nedisningen. Enligt en 
studie går en +100-metersisobas för den totala 
landhöjningen vid Ladogas sydkust mot Pskov-
sjön och Riga. Nollisobasen i samma studie lö
per från ungefär mitt emellan Novgorod och 
Moskva över Daugavpils mot Östersjön. Utan
för denna isobas har landhöjningen varit ne-
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Fig. 2. Relativ förändring av-
total nederbörd som pro
centsats av den normala vin
ternederbörden vid en ök
ning av medeltemperaturen 
i atmosfären med 0,5 gra
der enligt Vinnikov och 
Groisman. Efter Budyko 
1982. - Relative changes in 
total prccipitation as a per
centage of normal winter 
prccipitation, with an in
crease in the mean hemis-
pheric temperature of 0.5 
degrees, according to Vinni
kov and Groisman. After 
Budyko 1982. 

galiv: Dneprbäckenet vid Smolensk har msaiis 
för en landsänkning på ca 100 meter sedan is
tidens slut (Nyberg 1991 s. 125 och där anförd 
litteratur). 

I områdets östra, sydöstra och södra periferi 
övergår landhöjningen till en sänkning eller 
till en serie av små höjningar ocb sänkningar, 
som avlöser varandra allt efter berggrundens 
struktur (Nikonov 1980). 

Observerad landhöjningshastighet vid S:i 
Petersburg är för närvarande 0 mm/år . Öster 
och söder därom förekommer landsänkning 
(Nyberg 1991 s. 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 m m / å r 
och ytterligare söderut vidtar en landhöjning, 
0-2 m m / å r (Nikonov 1980). 

Landhöjnings- och landsänkningsförloppen 
är komplicerade och en extrapolering av data 
äventyrlig, speciellt som lokala variationer inte 
är ovanliga. Men av tillgängliga uppgifter all 
döma bör knappast de geodynamiska krafter
nas verkan under den senaste tusenårsperio
den ha haft någon generell, dramatisk inver
kan på vattennivåerna i Nordvästrysslands 
sjöar, floder och åar. Vissa floders lutning och 
(allböjd kan dock ha förändrats. 
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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 flottning 
ägt rum bekräftas av referenslitteratur, liksom 
att staden Cholms näringsliv präglas av såg
verks- och träindustri. (GSE 1977 Kholm, Lo
vat'; GES 1989 Lovat'). En damm i Velikie Luki 
har enligt en uppgift använts för att säsongre-
glera vattenflödet nedströms. Några fasta läm
ningar i övrigt av flottning kunde inte iakttas 
längs floden vid 1996 års färd med Aifur. 

Nedre Lovats omgivningar är delvis låglänta 
och sumpiga. Av kartor att döma har utdik-
ningar, bland annat för torvtäkt, skett i relativt 
stor omfattning. Avskogning har sannolikt 
också bidragit till att öka vattenföringen i flo
den rent generellt och till att göra vårfloden 
mer markerad. Någon nämnvärd avtappning 
för bevattningsändamål har såvitt känt inte fö
rekommit 

Floden Msta, som liksom Lovat ' r inner ut i 
Il 'men, används för att reglera vattentillgång
en i den stora Volgakanalen, och har vid flera 

tillfällen i modern tid till och med delvis torr
lagts. (Grahn 1996). Några motsvarande in
grepp i Lovat' har veterligen inte ägt rum. 

Variationer i vattenföringen 

Lovat' faller ut i 11'men' och svarar för omkring 
en femtedel av tillrinningen till denna sjö, som 
i sin tur awattnas av Volchov (Grahn 1996). 

Hydrologisk statistik från Lovat' har inte gått 
att få fram, men däremot har data från Vol
chov för åren 1963-1989 varit tillgängliga. Des
sa ger en fingervisning om hur stora variatio
nerna i flödet i regionens floder kan vara. 
Volchov har enligt dessa mätningar en mycket 
markerad vårflod, som inträffar ined en kraf
tig topp i maj-juni men med fortsatt hög 
vattenföring under sommarmånaderna. En 
mindre topp inträffar i november, efter höst
regnen (Bergström & Carlsson 1994 med data 
kompletterade av Bengt Carlsson, SMHI; fig. 
3). 

Mönstret för Volchovs avrinning är typiskt 
för nordliga floder med snösmältning inom 
avrinningsområdet. Sannolikt verkar 11'men' 
dock som ett starkt utjämnande magasin. Den 

1500 

1000 

500 

Volchov 1980-89 
Fig. 3. Exempel på säsongvariationer och årsvariationer (niVsek.) i Volchovs vattenföring under en tioårs
period (Bengt Carlsson, SMHI). - The runoff in the River Volchov varies significantly between years, and ac
cording to season. 
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grunda sjön svämmar regelmässigt över på vå
rarna och ytan kan då fördubblas eller tre
dubblas. Del högsta vattenståndet inträffar i 
maj (i medeltal 5,8 m med ett maximum av 7,4 
m) och det lägsta i slutet av mars och början 
på april (i medeltal 2,35 m) (GSE 1977, 
11'men; GES 1989). 

Volchov har i historisk tid utnyttjats som sjö
trafikled i hela sitt lopp. Vattenflödet tycks där
för i regel ha varit tillräckligt stort säsongen 
igenom. Största hindret var forsarna vid (den 
nuvarande staden) Volchov, där från medelti
den och in i nyare tid omlastning fått ske. 
Pråmtrafik upp till Novgorod och vidare på 
Rysslands inre kanalsystem förs nu genom en 
sluss förbi en kraftverksdamm, byggd på 1920-
talet, vid staden Volchov. Denna damm regle
rar nu flödet i Volchov. »Under perioder med 
lågt vattenstånd höjs 11'mens vattenstånd av 
dammen vid Volchovs vattenkraftverk» (GSE 
1977,11'men). Effekterna uppströms av denna 
förändring kan vara en bidragande förklaring 
till den höjda vattennivå som under 1900-talet 
observerats inte bara i Volchov, utan också i 
I l inen ' och i Lovats nedersta lopp (se ovan). 
Volchovs totala fallhöjd från I l inen ' till Lado
ga är endast ca 18 m och vid Novgorod upp
träder numera ibland bakström. 

Lovats fallhöjd per mil är ca tre meter, jäm
fört med Volchovs knappa en meter. Lovat' är 
till skillnad från Volchov outbyggd och större 
sjöar saknas längs loppet. Efter snösmältning
en är Lovat' därför som regel mycket livlig 
medan vattenföringen under sommaren kan 
vara svag och ojämn. Dessa förhållanden, i 
kombination med de många forsarna, är givet
vis negativa för flodens användbarhet som far
led. Byborna vid Lovat' berättar gärna om flo
dens häftiga årstidsvariationer. De bygger 
också sina bastur uppe på strandbrinken, högt 
över floden, för att husen inte skall riskera att 
spolas bort om vårarna. Tio meter höga 
strandbrinkar och erosionssår iakttogs i nedre 
Lovat'. 

Expeditionens iakttagelser, information 
från ryska kolleger och från lokalbefolkningen 
tyder på att vattenflödet i Lovat' och de andra 
floderna i regionen varierar relativt mycket år 
från år. Aren 1992, 1994 och 1996 upplevdes 

som »torrår» vid Havörns (Altrock 1993) re
spektive Aifurs färder. 1995 upplevdes som 
»normalt» vid rekognosceringen i Ryssland. 
Svenska nederbördssiffror för samma år (ryska 
har inte varit tillgängliga) pekar, grovt sett, åt 
samma håll som de subjektivt upplevda förhål
landena. 

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

Drag över kind 

Expedition Holmgård ined båten Aifur fick, 
precis som Erik Nylén och hans expedition 
med båten Krampmacken (Nylén 1983, 1987, 
1995) således sätta hjul under kölen för att be
mästra dålig vattentillgång och överbrygga 
flodsystem. Aifurs hjulkonsiruktion var till 
skillnad från Krampmackens visserligen helt 
hemsnickrad, och utan några smorda axel
lager (gnisslet var förfärligt!), men principen 
var ändå densamma. Om båtar verkligen för
flyttats på liknande hjul under vikingatiden är 
inte utrett och kan ifrågasättas. Men att flytta 
tunga båtar långa sträckor på annat sätt, till ex
empel på rullar ( lunnor), är knappast prak
tiskt möjligt (se Edberg 1995/;, 1996«). 

Vi nuddar här vid en kontroversiell punkt i 
allt resonemang om de vikingatida långfärder
na i österled: frågan om vilka båtar som egent
ligen användes. Under den inledande delen av 
1996 års färd, mellan Novgorod och Smo
lensk, hade Aifur rejäl nytta av sitt segel endast 
vid passagen av sjön Il inen' . I övrigt var mast, 
rå, rigg, segel osv. under denna sträcka mest 
bara i vägen. Och dessutom är Aifur byggd för 
att klara hård skärgårdssegling. En båt som 
skall ros i skyddade vatten kan göras av klenare 
virke, med lägre fribord, färre spant osv. Etl 
lätt skrov gör båten bekvämare att ro och ett 
lägre skrov gör båten mer lätthanterlig när 
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den skall upp på land. Besättningen kan då 
själv bära och dra den förbi forsar och andra 
hinder. Erfarenheterna styrker tesen att lätta 
roddbåtar är vad som passar bäst på trånga 
och strömmande Moder. Denna insikt måste 
givetvis ha funnits också under vikingatiden. 

Under den avslutande delen av 1996 års 
etapp, då färden gick på den breda Dnepr 
(och dess kraftverksreservoarer) framstod Ai
furs kraftiga konstruktion som mer ändamåls
enlig och där fick besättningen också chans att 
göra full rättvisa åt båtens mycket goda seg
lingsegenskaper. 

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 arkeologis
ka båtfynd, visserligen sparsamma, har upp
märksammats endast i blygsam utsträckning. 
Pågående forskning verkar dock komma att 
kunna ge ny värdefull kunskap. Från Nordväst
rysslands järnålder kan tre huvudtyper av bå
tar nu urskiljas, nämligen en klinkbyggd typ, 
en stockbåtstyp och en plankfärja. De klink
byggda båtarna förknippas ju närmast med 
det nordiska skeppsbyggeriet. Men nitar, tol
kade som spår av klinkbåtar, har påträffats i 
Nordvästryssland också i kulturlager från peri
oder utan konstanta kontakter med Skandina
vien (Sorokin 1994). 

Enligt Konstantin Porfyrogennetos begag
nade nordborna vid färderna på Dnepr båtar 
av en typ som han kallar fiovö^vXov (DAI I s. 
56-63). Detta tolkas av många forskare som 
någon form av utspända stockbåtar med på
monterade skvättbord, så kallade äspingar 
(t.ex. Crumlin-Pedersen 1989). Även om en 
sådan läsning av Konstantin är rimlig, också 
med hänsyn tagen till hans beskrivning av hur 
båtarna utrustades, är den emellertid inte den 
enda möjliga. Appellativet puovöljuXov kan, 
från att ursprungligen ha betecknat »stock
båt», mycket väl ha ha övergått till alt syfta ock
så på andra typer av lätta båter, t.ex. klink
byggda. Sådana semantiska förskjutningar är 
helt vanliga. Till detta problem finns en myck
et omfattande, äldre litteratur (på svensk bot

ten till exempel Höjer 1883, s. 341 f.; för en 
översikt av den internationella diskussionen, 
se DAI II, s. 23-25). Men även om Konstantin 
verkligen syftar på äspingar så beskriver han 
förhållandena på 940-talet Äspingar represen
terar i skandinaviskt material uppenbarligen 
en tradition som på 1000-talet fallit ur bruk 
(jfr Schönbäck 1994, s. 150 L). Man kan inte 
utesluta att nordborna under vikingatidens se
nare skeden medförde klinkbyggda båter eller 
lät bygga sådana klinkade båtar, som de var va
na vid hemifrån, på platsen. Det går att bygga 
mycket lätta roddbåtar också på klink (Edberg 
19966). 

Vintervägen 

Vetenskapshistoriskt sett finns, ifråga om nord
borna och österledsresandet, en sterk fixering 
vid båtar och skepp. I norra och nordvästra 
Ryssland talar emellertid rena klimatskäl för 
vinterfärder som ett attraktivt alternativ. Vin
terfärder kan, i förhållande till de avsevärda 
problemen vid flodfårder uppströms som Ex
pedition Holmgård nu uppdagat på experi
mentell väg, till och med ha framstått som ett 
huvudalternativ i de fall det handlat om färder 
med tung packning. 

Som också Mikljaev påpekar tycks nordiska 
historiska och berättande källor, som beskriver 
vikingatida sjöfart längs ryska floder, saknas. 
Däremot finns det en hel del uppgifter om 
hur snö och sträng kyla befrämjade kommuni
kationerna i norra och nordvästra Ryssland. 
Exempelvis färdades Olav Haraldsson, enligt 
Snorre, på isen från Novgorod till havet när 
han på senvintern 1030 bröt 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 hundraden av sina män 
där. Jarisleif gav kungen alla de riddjur och den ut
rustning han behövde. När han var klar gav han sig 
av. Kung jarisleif och drottning Ingegerd följde ho
nom 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 varades och isarna 
gick upp gjorde de i ordning sina skepp. När de var 
klara och fick vind seglade de ut och färden gick 
bra. (Snorre Sturlasson, Olav den heliges saga.) 
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I Magnus den godes saga heter det: 

Magnus Olavsson påbörjade sin färd frän Holmgård 
i öster ned till Aldeigjuborg efter julen. De började 
göra i ordning sina skepp när isarna bröts på våren 
(Snorre Sturlasson, Magnus den godes saga). 

Harald hårdråde och hans hustru Elisabet be
gav 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 
Holmgard och när del blev vår for han till Aldeigju
borg. Där fick han tag på skepp och seglade frän ös
ter under sommaren. (Snorre Sturlasson, Harald Si-
gurdssons saga.) 

På samma maner red mongolerna, under sina 
ryska erövringar på 1200-talet, gärna på de till
frusna träsken och isbelagda floderna. Hade 
inte våren kommit så tidigt 1238 hade Siibudd 
khan högst sannolikt erövrat också Novgorod 
- och därmed gett oss helt nya Östersjögran-
nar. 

I skildringen hos Konstantin Porfyrogenne-
tos (DAI I s. 56-63) omtalas hur ruserna, se
dan isen släppt om vårarna, färdades från Kiev 
mot Konstantinopel i båtar som de köpt på or
ten. För en skandinav, som tänkte ansluta sig 
till cn sådan konvoj nedför Dnepr, kunde en 
slädfärd från en Östersjö- eller Ladogahamn 
längs banade vintervägar nog vara både snab
bare och bekvämare än en slitsam, hasardar-
tad rodd mot strömmen på åar och floder 
med högst osäker vattentillgång. 

11'men' fryser numera i regel till i november 
och går upp i april. Lovat' isläggs mellan slutet 
av november och början av januari. Isen går 
upp i mars eller april (GSE 1977, 11'men', Lo
vat'). Enligt Mikljaev, som anför historiska ana
logier, kan reshastighcten till lands vintertid i 
denna d d av Ryssland beräknas till 40-80 km 
per dag. En slädfärd från Novgorod till Smo
lensk skulle således kunna göras på sex till tolv 
dagar. Som jämförelse nådde Aifur under 
(s()inniar-)expeditionen 1996 fram till Dnepr 
nära Smolensk först efter 30 resdagar, och ha
de då inte kunnat ta sig fram »på egen köl» 
mer än ca två tredjedelar av sträckan. 

Mikljaev ser, utifrån sina slutsatser om de 

historiska vattenförhållandena, norra delen av 
»Vägen från varjagerna till grekerna» som en 
ren vinterväg. Erfarenheterna från Expedition 
Holmgard har mycket klart belyst besvärlighe
terna ined en flodfård på denna sträcka. Efter 
att ha vägt in olika aspekter står frågan om 
fårdsättet längs Nestorskrönikans berömda väg 
öppen. En nyanserad ansats, som inte automa
tiskt förutsätter båtar och skepp, verkar frukt
bar. 
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Summary 
In lhe summer of 1996, the reconstructed Swe
dish Viking ship Aifur (9 in long, 2.2 m wide, 
with a hull weight just över 600 kg, carrying a 
19 nr sail and a crew of nine) made an experi
mental voyage on inland waterways—the Lo
vat', Usvjataja, Zapadnaja Dvina, Kasplja and 
Dnepr rivers—through Russia, Belarus and 
Ukraine, all the way from Novgorod to the 
Dnepr estuary. 

This journey was a continuation of the 1994 
voyage from Sigtuna in Sweden to Novgorod. 
Thus, the Aifur has completed a voyage from 
the Lake Mälar basin to the Black Sea. The 
ship is named after the Aifur cataract in the 
Dnepr. This waterfall no longer exists, it was 
drowned in the 1920's when the big hydrodec-
trical plants on the Dnepr were eonstrueted. 

The experimental project was known as 
"The Holmgard expedition", Holmgård being 
the Scandinavian name for Novgorod and its 
predecessor, to-day's Rjurikovo Gorodisce. 

Using both rowers and sails, the ship was un
der way för 41 days in 1994. The ship sailed 

Sigtiina-Stockholm-j\rholnia-Maridiamn-Kö-
kar-Föglö-Hdsinki-Vyborg-St. Petersburg-
Oresek-Staraja Ladoga-Novgorod-Rjtirikovo 
Gorodisce. The distance covered was 1,382 
km. The effective time was 307 hours, whereof 
sailing 192.5 hours, rowing ( ind. manual tow-
ing) 114.5 hours. 

Using rowers and sails, the ship was under 
way for 72 days in 1996. The ship sailed 
Novgorod-Rjurikovo Gorodisce-Cholm-Sopki 
and Usvjaty-Suraz-Demidov—Gnézdovo-Kiev 
-Svetljahirske (Svetlogorsk). The distance cov
ered was 1,568 km. The effective time was 
415.5 hours, whereof sailing 113.5 hours, ro
wing (ind. manual towing) 264 hours and por-
tage 38 hours. 

The combined distance covered, during tlie 
113 days of the effective Expedition voyage, 
was 2,950 km. The average distance covered 
per day was 26.1 km. The average speed was 
4.1 k m / h . Forty-two per cent of the time was 
spent sailing, 53 per cent rowing and 5 per 
cent portaging. 
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Although the Aifur is a fairly small vessel, 
the Lovat' and the minor rivers in the Smo
lensk area were navigable only with difficulty 
or not at all. On two passages, from Kholm to 
Sopki along the Lovat', and from the Kasplja 
near Demidov to the Dnepr near Gnézdovo, 
the ship was hauled on wooden wheels, made 
on the spöt by the crew (the combined distan
ce being about 85 km). (Moreover, the ship 
had to be transported from Sopki to Usvjaty, a 
distance of about 180 km. On the Dnepr, the 
distance from Svetljahirske to Cherson was-for 
reasons beyond the Expedition's control-co-
vered partly under low. These two sections of 
the voyage are not included in the above cal
culations.) 

Considering the low water level, only very 
light vessels would have been suitable for river 
voyages on the northern part of the historie 
"Road from the Varangians to the Greeks". 
Notwithstanding, it is suggested that these ri
vers may nowadays be (and also perhaps were, 
during the Viking Age) navigable only in high-
precipitation years (i. e. after very snowy win
lers) . 

The Russian Primary Chronicle seems to be 
the only historical source of information on 
the Dnepr-Lovat road. Archaeological eviden
ce provides only general evidence of a Scan
dinavian presence in the region and does not 
indicate exactly which roads and rivers were 
used. 

The Russian scholar Mikljaev observed that 
many settlements and cemeteries from the pe
riod AD 500-1000 are situated below the pre
sent river and lake water levd, and conduded 
that the waterways in North-West Russia, were, 
in fact, not navigable at all during the Viking 
Age. According to Mikljaev, because of a war-
mer climate the water level then may have 

been as much as 3 m lower than nowadays. 
Russian scientists' meteorological and h y d r o 
logical models indeed indicate that a warmer 
climate may result in dryer summers in the 
North-Wcst Russian region. 

Among the other factors considered, post
glacial land uplift probably had only a margi
nal effect but man's various activities such as 
draining, logging, floating, irrigation e t c , may 
have influenced water levels and river runoff, 
making comparison between to-day's situation 
and the Viking Age difficult. Moreover, condi
tions in the Volchov valley, on Lake 11'men' 
and on the lower reaches of the Lovat' have 
changed significantly since the Volchov hydro-
dectrical power station was eonstrueted in tlie 
1920's. 

Scandinavians scholars discussing the Vi
king voyages to the East, have hitherto been 
obsessed with ships. However, in historical 
times travel över land in North-West Russia, 
preferably by horse and sledge on the frozen 
plains and on the ice of rivers and marshes, 
enabled long distances to be covered in relat
ively short periods. This may well apply also to 
pre-historical conditions. Several written ac
counts of Viking Age winter travel (by e.g. 
Snorre Sturlasson) support the "Winter ver
sion" of the Road from the Varangians to the 
Greeks, a.s suggested by Mikljaev. 

Experience gathered during the experi
mental voyage with the Aifur coupled with 
consideration of other factors strongly suggest 
that Scandinavians may well have traversed 
this part of lhe Road faster and more safely in 
wintertinie than in spring and summer. A less 
rigid interpretation of the Chronide 's famous 
Road, not postulating ships at every stage, is 
therefore proposed. 

Fornvännen 94(1999) 


