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Debatt 
Boat finds from Bryggen — En skepp sarkeotogisk katastrof 

Arne Emil Christensen, Boat finds from Brygg
en. The Bryggen Papers. Main Series. Vol. 1. 
Universitetsförlaget AS 1985. ISBN 82-00-
07289-4. 

1984 ombads jag att ingå i bedömningskom
mittén for granskning av Arne Emil Christen-
sens arbete Boat Finds from Bryggen, for ett ev. 
godkännande för framläggande för fil. dok
torsgraden vid Oslo Universitet, och, om den 
godkändes, att fungera som opponent vid dis
putationen. Redan efter den första genomläs
ningen av arbetet stod det klart för mig att 
det ta inte borde läggas fram för disputation. 
Det uppfyllde inte ett enda av de noga stipu
lerade krav efter vilka kommittén hade att 
bedöma och godkänna ett arbete fiir framläg
gande för disputation. Sedan fakultetsrådet, 
mot min reservation, beslutat tillåta disputa
tion, kunde jag vid denna med tillfredsställel
se konstatera att Arne Emil Christensen sköt
te försvaret väl. Detta kan dock inte ändra 
mitt omdöme om det vetenskapliga underla
get för disputationen, Christensens avhand
ling. 

Arbetet, som lades fram för disputation den 
27 april 1985, utgör en redovisning och be
handling av de skeppsdelar som påträffats vid 
utgrävningarna på Bryggen i Bergen under 
1960-talet. Det har disponerats i en inledning 
(avsnitten "Foreword" och "Material and 
Method" ) ; en katalogdel (avsnitten frän 
" T h e Finds" t.o.m. "Mouldings"); en text-
eller analysdel (avsnitten från "Medieval 
Shipbui lding" etc. t.o.m. "Who Built, Owned 
and Used the Ships" e t c ) ; ett Appendix inne
hållande en fyndlista; en termlista och en bib
liografi. 

Den stilistiska framställningen och disposi
tionen i stort synes tillfredsställande. Den 
engelska språkbehandlingen är väl utförd. 
Den bibliografiska redovisningen är utförd på 
Övligt sätt, bokens bibliografi är fyllig. Termi-
nologilistan är väl utförd. 

Både katalogdelen och textdelen visar att 
författaren är i besittning av ett stort kunnan
de om förhistoriska och medeltida skeppsfynd 
samt recent norsk båtbyggnadstradition, em
piriskt och med avseende på båtbyggarens 
hantverksteknik. Arbetet innehåller emeller
tid ett mycket stort antal metodiska och syste
matiska brister och formella fel. 

Inom sakforskningen brukas ett antal 
grundläggande bestämningar för det veten
skapliga arbetet. De är: 

1. Den källkritiska granskningen av sakma
terialet, för att skapa en säker grund för den 
följande tolkningen. 

2. Den begreppsmässiga avgränsningen av 
sakmaterialet innan det bearbetas, för att ska
pa en systematik i materialet. En korrekt defi
nierad typ motsvarar en konkret historisk si
tuation. 

3. En bestämning av materialets ålder. 
4. En bestämning av materialets geografis

ka och kulturella ursprung. 
5. Därefter följer den vetenskapliga analy

sen av materialet. Sättet att göra analys kan 
ha olika utgångspunkter och lölja olika mo
deller, men den analysmetod man väljer mås
te vara väl genomförd. 

(Som referenser till närmare redovisning av-
metod inom sakforskningen vill jag hänvisa 
till tre arbeten: John Granlund, Der gegenwär
tige Stånd der schwedischen Volkskunde. I Schwe
dische Volkskunde, Quellen, Forschung, Er
gebnisse. Stockholm 1961: Mats P. Malmer, 
Metodproblem inom järnålderns konsthistoria, Acta 
Archaeologica Lundensia 1963; David Hearst 
Thomas Archaeology. 1979 — avsnitten om 

den elementära behandlingen av forsknings
material/arkeologiska artefakter.) 

David Hurst Thomas har för sin del ut
tryckt cn aspekt på detta så här i sitt arbete 
Archaeology från 1979 s. 139. 

One cardinal principle of archaeology is that one 
must have a lirm grasp on time before turning to 
the more advanced objectives. That is, archaeolo-
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gists must know the when and the where before even 
considcring the how, the who, the what and especi
ally the why. 

Temporal control generally involves two interre-
lated processes: dating the remains, then classi-
lying the archaeological objects to reflect these 
temporal categories. 

De här bitarna i forskningsprocessen ingår i 
elementär vetenskaplig metod. Man kan jäm
föra dem med den källkritiska anlys som hi
storikern gör av sitt skriftliga dokumenta
tionsmaterial innan han tolkar det. Detta är 
en bit i arbetet som man inte kan komma 
ifrån om man vill göra anspråk på att bedriva 
forskning, att nå vetenskapligt hållbara resul
tat inom den empiriskt inriktade sakforsk
ningen. 

Hur genomför förf. till Boat finds from Brygg
en detta? Låt oss ta det punkt lör punkt: 

1-2. För att studera källkritiken och den be-
greppsmässiga avgränsningen av sakmaterialet 
far vi vända oss till katalogen. 

Föremålen redovisas dels i en fyndlista i 
slutet av arbetet, som är uppställd i fyndnum
merordning och med data om fyndläget och 
läget i de arkeologiskt fastställda brandlagren 
på Bryggen för varje föremål. 

Dessutom redovisas de i tabeller med en 
anknytande notförteckning, vilka tabeller be
handlar de olika typerna av båtdelar ur funk
tionell synpunkt, t.ex. Kölar och stävar. De
lar från spantningen osv. Till tabellredovis-
ningen hör också bildbilagor samt en löpande 
text som beskriver gemensamma drag m.m. 
för de olika båtdelarna. 

Beskrivningen och bestämningen av de se
nare i dessa redovisningar foreter stora oklar
heter. Låt mig ge bara två exempel: 

Exempel 1: Fyndet med fyndnr. 90797 är 
enligt fyndlistan en "ship beam", dvs. far-
tygsbalk. I tabellerna i katalogen skall den 
som andra balkar återfinnas under Framing 
System (Delar av spantning). Där (inns den 
inte. Det enda stället där den återfinns är i 
tabellen för Mouldings (Hålkäl), alltså i en 
tabell dä r sådana delar som har hålkälsdekor 
(och som också redovisas i tabellerna för t.ex. 
spant , bord eller durkar eller andra föremåls
grupper där de funktionsmässigt hör hemma) 

tas upp. Däremot nämns objektet i not 45 till 
tabellen för Framing System (Delar till spant
ning). Där kallas det för "stringer fragment" 
(fragment av vagare). 

Exempel 2: Fyndet med nummer 93386 tas 
upp i not 63 för tabellen över delar tillhöriga 
Framing System (Delar till spantning) och 
beskrivs där som en del av ett roderspant eller 
en skottliknande vräng (spant i ändskepp). I 
tabellen för Framing System där objektet bor
de ha tagits med finns det inte. Däremot hit
tar man det i tabellen för Floorboards (Dur
kar) på sid. 116. Också i fyndlistan i slutet av-
arbetet står det upptaget som "floorboard" 
(durk). 

Inom de totalt 540 fyndnummer, som ma
terialet består av, föreligger den här typen av-
sammanblandningar och fel i bestämningen 
eller definitionen av föremålen i 46 fäll. Gång 
på gång benämns samma föremål på olika 
sätt i de olika redovisningarna. 

Den stora oredan blir ännu större när man 
granskar de olika fyndnumren och objektbe
skrivningarna i katalogen för att se hur kor
rekt den utförts betr. numrering, fyndläges-
bestämning, angivande av datering osv. Det 
visar sig att av de 500 fyndnumrerade objekt 
som är upptagna i tabellerna innehåller 207 
objektbeskrivningar eller totalt 41,4 % (!) oli
ka slag av sakfel. Dessa är av följande art: 

— fyndnummer saknas i fyndlista eller tabell 
— fel nummer har angivits i tabell, not eller 

fyndlista 
— fyndnummer i tabell har åsatts fel nothän-

visning eller saknar hänvisning till befint
lig not rörande objektet 

— fyndnummer har åsatts fel figurnummer i 
text eller not 

— angivandet av de brandlager i vilka fynden 
påträffats, har angivits så i fyndlista och 
tabell att dessa inte överensstämmer för ett 
och samma fyndobjekt 

Låt mig ge några enstaka exempel: 
Det saknas utan anledning tabeller för vis

sa grupper av fynd, t.ex. för Kölar och Stävar, 
Steering Equipment, för vissa av fynden av-
modeller av fartyg m.m. och för gruppen Mi-
scelaneous Timbers m.fl. 
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Figur nummer 6-15 till vilken hänvisas i 
not 33 visar ett annat föremål än det som 
avses redovisas (nr 90361). Detta återfinnes 
däremot i Fig. 6—16. 

Fynd nummer 40230 dateras i fyndlistan 
till ett lager före brand 3 i det gamla Bergen 
(dvs. ett lager äldre än branden år 1413), men 
i tabellen, där det också beskrivs, är datering
en angiven till tiden före brandlager 2, dvs. en 
brand före år 1476. 

Sakfelen i katalogen kan sammanfattas på 
följande sätt: 

ChristensensJyndgruppering Antal nr Antal sakfel °/o 

Keelsons etc. 

Framing system 
Stråkes 
Floorboards 
Rowlocks 
Parrels 
Rope end toggles 
Fairleads 
Bailcrs 
Models 
Crosspieces 
Big ship 
Mouldings 
Totalt 

totalt 

9(?) 

104 
132 
43 
45 
14 
9 

10 
8 

14 
5 

54 
53 

500 

5 saknas 
i tab. 
53 
55 
14 
15 
4 
S 
5 
3 
5 
4 

12 
27 

207 41,4 

Christensens materialredovisning är alltså 
behäftad med omfattande brister och fel inom 
varje fyndgrupp. 

J a g går så långt att jag på basis av en 
omfattande genomgång anser den oanvänd
bar som vetenskaplig materialpublikation och 
som instrument för forskning. Det är omöjligt 
— annat än genom ett omfattande och mödo
samt rekonstruktionsarbete, vilket ibland kan 
leda till säkra informationer — att veta vilken 
uppgift som är korrekt och vilken som är fel
aktig. Det skall tilläggas att jag inte på något 
sätt gör anspråk på att ha funnit alla fel i 
katalogen. Det finns förmodligen fler än dem 
jag hittat. 

Det framstår också som klart att inte ens de 
mest elementära krav har fyllts på en veten
skaplig definition eller bestämning av de fynd 
eller föremål som redovisas och studeras. 

3. Bestämningen av åldern på fartygsdelarna i 

materialet tar Christensen upp på ett par stäl
len i arbetet. 

På sid. 49 nämner han att den enda date
ringsmetoden han använder är bestämningen 
i tid genom de daterade brandlager, som regi
strerats vid utgrävningen i Bryggen. Det är en 
användbar metod, även om dateringarna blir 
grova eller ungefärliga. Den ger i första hand 
information om den tid då en fartygsdel ham
nat i marken på Bryggen, men inte när den 
har tillverkats. 

Ut ta landet på nästa sida, sid. 50, att den
drokronologi inte är en lämplig metod fiir att 
datera båtdelar vill jag här omedelbart veder
lägga. Den fungerar alldeles utmärkt när det 
gäller klinkbyggda farkoster, inte minst på 
medeltida material. I Sverige har vi gjort flera 
sådana framgångsrika och mycket precisa da
teringar. Man kan t.o.m. tänka sig att ett 
material som materialet i Bryggens jord i sin 
helhet, med brandlagerdateringarna som 
hjälp, är ett mycket lämpligt underlag för 
korrelering av dendro-serier — inkluderande 
båtdelarna i det. Man skulle mycket väl kun
na tänka sig att utnyttja detta för dendrokro
nologisk grundbearbetning, vilket vi med 
framgång gjort för en stor medeltidsutgräv
ning i Stockholm, nämligen den på Helge
andsholmen. 

Sammanfattningsvis saknas precisa date
ringar på det här presenterade skeppsarkeolo
giska materialet. Ett mer ingående arbete och 
en större insats på denna viktiga punkt hade 
troligtvis skapat ett bättre forskningsläge för 
Christensen och för andra som vill studera 
Bryggenfynden. 

Härnäs t i arbetet tar förf. upp dateringsfrå
gan på sid. 209, där han helt plötsligt och 
tvärtemot uttalandena på sid. 49 säger att 
han har behandlat materialet som en kronolo
gisk enhet med ringa diskussion om relativ 
eller absolut kronologi. Han anser att det inte 
finns några morfologiska skillnader i materia
let som kan användas som daterande bevis. 
Det senare må så vara. Det som far mig att 
förvånas är att Christensen släpper till mar
ken ett av de viktigaste redskapen för veten
skaplig analys, nämligen dateringsmöjlighe
ten, med några få ord som de här citerade. 

Han behandlar i arbetet, inkluderande de 
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recenta båtar han använder som jämförande 
material, en period om nästan 1.000 år och 
tycks a priori förutsätta att båtbyggeriet är 
de tsamma under hela den tiden och att det 
inte lönar sig att göra någon analys för att 
söka förändringar i tid. Detta ter sig så myc
ket egendomligare då förf. själv har en stor 
kunskap om den mångsidiga, geografiskt 
varierande båtbyggarkultur som utvecklats 
och som existerat in i vår tid, och som kan 
studeras än idag längs t.ex. den norska kusten 
— för att inte tala om andra nordeuropeiska 
områden med anknytning till Bergen från me
deltiden och framåt. 

Idén att man som kulturhistoriker eller ar
keolog eller etnolog eller skeppsarkeolog kan 
tänka sig ett statiskt tillstånd på upp till ett mille
nium inom ett tekniskt område fullt av dyna
mik och impulser framstår som absurd. 

På sid. 198 säger Christensen angående 
detta: "Moreover, ecology, language, and so
ciety have not changed too much in the centu
ries between the archaeological material and 
the contemporary comparative material ." 
Finns det någon förklaring som är bärbar till 
att man går in i en undersökning med denna 
förbluffande utgångspunkt, nämligen att allt 
inom en sektor är sig likt genom århundraden 
i ett samhälle, som bevisligen utvecklats dra
matiskt? J a g önskar att Christensen kunde 
förklara hur en statisk, teknisk kultur kan ha 
existerat i århundraden mitt i den sjudande 
handels- och sjöfartsverksamheten i Bergen, 
omspännande norra och västra Europa, och 
även Östersjön. 

4. Lika elementärt viktigt som tidsbestäm
ningen i inledningen till en analys och tolk
ning är bestämningen av det geografiska och kultu
rella ursprunget för fyndmaterialet. 

Det skall inflikas att detta moment a priori 
måste vara viktigt i detta sammanhang, när 
vi står inför ett arkeologiskt material som ut
gör spåren efter transportredskap i en han
delsmonopol med mycket vidsträckta sjökon
takter med hela norra och västra Europa. 
Man måste ju här som en utgångspunkt räk
na med att kunna finna lämningar med en 
härkomst inte bara i trakten av Bergen utan i 
Nordnorge, östra Norge, nuv. Västsverige, 

Östersjöns olika kuster, t.ex. slaviskt område 
och Gotland, Danmark, kontinentens nord
västra delar, England, de skotska öarna och 
Färöarna. 

Det visar sig att Christensen lämnar läsar
en i stort sett helt i sticket på denna punkt. 
J a g har energiskt letat efter en analys av detta 
problem, en text där Christensen beskriver 
materialets förutsättningar att låta sig be
s tämmas ursprungsvis, och hur, med vilka 
metoder, han har tagit sig an denna del av-
verket. Det finns ju arkeologiskt och naturve
tenskapligt flera vägar att gå. Även om man 
inte kan räkna med fullständigt täckande re
sultat så kan man ju säkert belägga vissa 
viktiga informationer genom olika slag av-
analys. Detta finns inte någonstans i boken. 
J a g har lokaliserat några ställen där förf. be
rör frågan om ursprung och dessa far belysa 
hur detta har tagits upp och bearbetats när 
det skett. 

På sid. 50 säger Christensen: 

In the late Viking period, roughly around A.D. 
1.000, there seems to have emerged a small type of 
cargo vessel or rather, a large boat. Its shape and 
size changed little över the centuries, and there 
seem to be few differences in the various parts of 
Seandinavia. 

Strax nedanför säger han: 

A number of elements in such a vessel, stråkes, 
beams, and ribs, will not give new information at 
the present stage of knowledge, especially when 
they are found in a fragmentary state. They can be 
identified and interpreted as part of clinker vessels, 
that is all. Further research may give morphologi
cal clues for a geographical or chronological attri-
bution. As the material increases, a numerical ana
lysis of scantlings, rib distances etc. may also give 
results. 

Detta är häpnadsväckande uttalanden i mer 
än ett avseende. I de fynd av mindre trans
portfartyg från vikingatid och medeltid som 
vi känner frodas ju rikedomen av varierande 
byggnadsteknik och formegenskaper. Att på
stå att de alla är likadana är lika osant som 
att det inte har skett några förändringar inom 
ett mångfacetterat tekniskt/kulturellt område 
som skeppsbryggeriet under 1000 år i Nord
europa. 

Det är också oriktigt att bord, balkar osv. 
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från gamla båtar och fartyg inte ger ny infor
mation idag. Det förhåller sig tvärtom så att 
byggnadsdelar från fartyg är ett rikt material 
från arkeologisk-metodisk synpunkt som gör 
det möjligt för oss att analysera fram mäng
der av spännande och vital information inte 
minst om skeppsbyggeriets utveckling, olika 
byggnadstraditioner osv., om vi går in för att 
göra detta. Det gäller inte minst i fråga om 
bestämningen av fartygslämningars och -de
lars ursprung. 

Här finns flera naturvetenskapliga analys
metoder att tillämpa. Aven om det inte finns 
några dendrokronologiska serier för Västnor-
ge idag, så finns det ju sådana för andra delar 
av Nordeuropa. Det kan vara fullt möjligt att 
bestämma inte bara ålder utan även ursprung
et med dendrokronologi. Så har nyligen skett 
med ett svenskt, medeltida skeppsfynd. 

Pollenanalys av drev som bevarats mellan 
bordplankor kan ge viktiga kunskaper om den 
naturliga miljön i det område där drevet lagts 
in, diatomacée-analys kan ge information om 
salthalten i det vatten där fartyget seglat, och 
således var det brukats. Dessa olika slag av-
analysteknik har framgångsrikt prövats tidi
gare. 

Bestämningen av träslag säger sig förf. ha 
gjort sporadiskt och utan botanisk bestäm
ning, enbart okulärt. En noggrann träslags
analys med mikroskop kan vara ett av de 
värdefullaste hjälpmedlen för samlandet av-
information om fartygsdelars ursprung, om 
den tillämpas systematiskt och på alla slag av
delar och material i ett vrak eller fartygs
fragment. Valet av arbetsmaterial säger ju 
mycket om vilken miljö som existerat på 
byggnadsplatsen och därmed var den kan ha 
legat. 

Sist men inte minst kan en analys av bygg
nadsdelar i förhållande till kända byggnads
traditioner ge mycket direkta hänvisningar 
betr. ursprunget eller byggnadsområdet för 
ett fynd. Christensen nämner som hastigast 
delar i Bryggenmaterialet som kan ha ett 
f rämmande ursprung i Bergen, men tar aldrig 
upp materialet som helhet till en systematisk 
jämförelse med de informationer och de far
tygsvrak som påträffats i andra delar av-
Nordeuropa och som kan berätta om olika 

byggnadstekniker och deras geografiska attri
buering. 

Christensen utgår från att alla fynd i Bryg
gen av skeppsarkeologisk art är norska, väst
norska, utan att det görs någon definition av 
vilka byggnadstekniska element som karaktä
riserar denna byggnadsteknik i dess olika de
taljer. Läsaren får aldrig klart fiir sig vad 
denna egentligen är för något. Däremot an
vänder han flitigt formuleringar som på sid. 
181: " W e know that the ship (the big ship) 
was clinker built in the Norse männer ." Eller 
på sid. 182: " T h e general Nordic character of 
the vessel also excludes this possibility." Eller 
på sid. 207: "Indeed built in Norway in the 
13th century." Eller på sid. 221: " I t is impor
tant that the large ships are built of pine and 
in Norse clinker technique." Var förklarar 
Christensen de här påståendena och beskri
ver de fakta för läsaren som ligger under dem? 
Så att t.ex. denne vet att "det stora skeppet" 
påträffat på Bryggen bara kan ha byggts i 
Västnorge och ingen anannstans, som Christen
sen säger (och inte t.ex. i England, vilket ju 
vore ett tänkbart ursprung). 

Vi får som sagt inte ens någon beskrivning, 
vare sig på grundval av recent material eller 
arkeologiskt, av den västnorska byggnadstek
niken, som sägs vara ett av fundamenten fiir 
det ta arbetes vetenskapliga förklaringar. 

5. Vi kommer så till den del av granskningen 
som avser den vetenskapliga analysen av materialet 
och den metod som används i samband där
med. 

Christensen har inledningsvis formulerat 
sitt tillvägagångssätt på följande sätt (sid. 
49): 

I have studied each fragment as thoroughly as time 
permitted, but hold no illusion that I have been 
able to document all the significant details. The 
time available made quick surveys necessary. 
What I felt to be of less importance has had less 
thorough treatment. 

På sid. 50 återkommer samma utgångspunk
ter för analysen: 

I have not ventured to perform such analyses of the 
Bryggen material. The time available for the docu
mentation and treatment of the material was limi-
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ted, and I have chosen to treat more fully those 
artefacts whose "witness value" is more direct. I 
have selected for detailed documentation frag
ments which show characteristic details or previo
usly unknown technical solutions and I have trea
ted more summarily those piéces that are represen
tative of standard clinker-building practises. 

Dessa meningar blir för mig det "fribrev" 
som Christensen ger sig själv från ansvaret för 
en hållbar vetenskaplig behandling av fynd-
materialet. Genom att säga att han väljer att 
presentera det han finner viktigt att presente
ra, är läsaren helt i händerna på honom, och 
det sätt han väljer att lägga fram materialet 
och sina synpunkter på det. 

Han späder på detta "fribrev" med flera 
liknande fräscha förklaringar, innebärande 
olika avståndstaganden från de centrala krite
rierna för vetenskaplig tolkning. 

På sid. 50 säger han t.ex.: 

Either one recognises a fragment and knows what 
the artefact was in its complete state, or one has to 
make a reasonable guessf?!). 

Längre fram på samma sida kommer: 

Much of the comparative material used in this 
work will be drawn from sources outside the usual 
chronological framework of archaeology. In fact, 
the majority of interpretations rests on my know
ledge of more recent boats and boatbuilding prac
tises in Norway, Sweden and Denmark. 

Christensen talar m.a.o. om att han använder 
jämförande material (vars källor han i arbe
tets fortsättning i mycket ringa grad redovi
sar) , som finns i hans huvud, och där är gan
ska oåtkomliga för läsaren. Subjektiviteten 
flödar med andra ord. 

J a g har i det här arbetet sökt efter en utarbe
tad arkeologisk analys av materialet. Det 
finns ju mycket väl utvecklade och flitigt an
vända analysmetoder att välja mellan. En 
vanlig arkeologisk metod bygger på objekt 
och slutna fynd av sådana och på registrering 
och analys av befintliga kulturelement i 
dessa. Den metoden hade passat mycket bra 
för Bryggen-materialets skeppsdelar. Dessa 
innehåller ett stort antal "slutna fynd" enligt 
katalogen, nämligen de delar av samma bå
tar, som författaren redovisar. Det gäller t.ex. 

grupper av balkar, bordplankor m.m. som 
tillhört, bevisligen, att döma av fyndläge eller 
karaktär, samma fartyg. Varje sådan grupp 
representerar en uppsättning av spår efter 
byggnadsteknik som det är angeläget att regi
strera, datera och ursprungsbestämma så 
långt det är möjligt — för att därefter utnyttja 
dem i en analys av skeppsbyggeriets utveck
ling eller på annat sätt. 

Christensen anger på sid. 197 att den ana
lysmetod han använder är den "retrospekti
va" . Han formulerar sig bl.a. på följande sätt: 

In archaeology, one has commonly drawn on ex
amples from exotic cultures and other chronologi
cal periods when constructing the model theories 
that are used to explain artefacts or recreate a 
picture of life in the past. One type of theory has 
recently been labelled the "folkculture approach" 
or "direct historical approach" (Ascher 1961, 318). 

Han fortsätter: 

The formation of theories is based on local tradi
tion — oral, manual or institutional — projected 
backwards in time, or on written sources taken to 
be valid also for periods older than that in which 
they were written. Implicit in the use of this ap
proach, which has also been labelled "retrospective 
analysis", is a belief that changes in the field under 
study have been so small that it is valid to project 
backwards. This way of formulating theories has 
been used by many Norwegian archaeologists, 
implicitly or explicitly. 

På sid. 198 säger han: 

I have relied mainly on retrospective analysis, 
using modern and 19th century parallel material. I 
have naturally also used a standard comparative 
technique, 

och 

Moreover, ecology, language and society have not 
changed too much in the centuries between the 
archaeological and comparative material. 

Det är väl som jag ser det inget fel att kalla 
identifieringen av ett öskar som ett öskar där
för att öskar ser ut som öskar redan på 1200-
talet, för en retrospektiv metod. Men mellan 
det ta och att projicera de förhållanden som 
man tror sig känna från sin egen tid, ner i 
tidfn nära ett årtusende och att påstå att 
deftä ger en riktig bild av en förfluten verklig
het, ligger det en avgrund vetenskapligt sett. 

Formännen 3111936) 



32 Debatt 

Det är viktigt att säga "nej, s topp" när 
Christensen använder moderna paralleller 
som om de var bevis för en västnorsk båt-
byggnadstekniks kontinuitet. Att visa på mo
derna paralleller i västnorskt båtbyggeri till 
fynd från Bryggen utgör ju inte något hållbart 
belägg på en kontinuitet under århundraden. 
Stora förändringar och förskjutningar kan ha 
hänt i en båtbyggartradition under så lång 
tid, geografiskt och innehållsmässigt. Det är 
när man vetenskapligt/arkeologiskt kan fast
ställa att ett byggnadstekniskt element eller en 
fartygsdel har existerat i något som bevisligen 
är en västnorsk tradition på medeltiden och 
idag, som man kan belägga kontinuitet i detta 
avseende. Det första ledet i den bevisföringen, 
dateringen och ursprungsbestämningen av en 
medeltida byggnadstradition och den arkeo
logiska argumentationen för detta saknas i 
det ta arbete. Analysen är ohjälpligt oklar och 
ofullständig. 

Analysen av skeppsbyggeriet på basis av 
fyndmaterialet i boken består i övrigt av lösa 
funderingar, essayartade utläggningar och 
spekulationer om äldre skeppsbyggeri, i hu
vudsak med stöd av tidigare känt skeppsar-
keologiskt material och med omnämnande av 

de olika delarna från Bryggen här och där. 
Christensen utgår från sitt inledande, veten
skapligt sett huvudlösa, postulat att 

a) det ta är ett västnorskt/norskt material, 
det behöver jag inte bevisa för det bara är så 

b) västnorskt/norskt material har inte för
ändra ts på många hundra år; några kulturel
la/byggnadstekniska inflytanden har inte 
förekommit. 

H ä r finns a priori inte, och enligt Christen
sen är det onödigt att bevisa, varken spår 
efter lapskt, östnorskt, västsvenskt, läröiskt, 
engelskt eller kontinentalt skeppsbyggeri i 
lämningarna av det handelsmonopol som 
Bergen utgjorde under lång tid och som hade 
intensiva förbindelser med dessa områden. 
Det tycks inte finnas någon anledning att följa 
upp eller dra slutsatser på grundval av de 
spår av främmande, tekniska inflytanden som 
Christensen själv tycker sig se i katalogredo
visningen. 

Detta arbete skulle ha dragits tillbaka före 
disputation och omarbetats, så att ett värdigt 
resultat till slut hade kunnat presenteras. 

Carl Olof Cederlund 
Stockholms Universitet, S-l06 91 Stockholm 


