
Terje Planke: Norsk 

Folkemuseum 

 

Om ulike måter å 

rekonstruere på.  

 

Bygnignsvern-

kongressen 2014 

 

Sesjon T050 Historisk 

rekonstruksjon av 

arkeologiske funn.  

NMM Onsdag 

3.9.2014.   



Historisk 

rekonstruksjon  

 

av båter og 

arbeidsprosesser   

 

 

Ulike måter å 

rekonstruere på 

 

Mønsterbegrepet 
 



Historisk rekonstruksjon 
Grunnholdning/ disclaimer 

Mitt faglige mål med å gjennomføre  

eksperimenter (gjøre feltarbeid i fortiden)  

er ikke å komme  med entydige svar  

men  å  gjøre  erfaringer  som  

setter  meg  i  stand  til  å  

lese de samme gamle  

kildene  med  

nye øyne 



Gokstadbåten 

som problem 
Maksimal kompleksitet 

• Ukjent form 

• Ukjent prosedyre 

• Ukjent materialbruk 

• Ukjent bruk 

Hvit frakk? 

Myk tolkning? 

Hard tradisjonstolkning? 

Hard struktur? 

Smørje? 



1) Vitenskapelig rekonstruksjon 

• Naglehullmetoden 

• Mekanisk tolkning 

• Hvit frakk 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_tgTgLtsZQYyMM&tbnid=VICBhxcbekq5VM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftb.no%2Fkultur%2Fhva-forestiller-figuren-1.6531191&ei=NCKnUqCuNZD04QSng4DAAw&bvm=bv.57799294,d.bGE&psig=AFQjCNHi3EjHCZSxjWIhOUJ_CLqU1KeahQ&ust=1386771266462747
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1yUET1pLuEIwYM&tbnid=yd2fCvlnX6TxFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fnyheter%2Firiks%2Farticle1265652.ece&ei=ZiKnUuyCL6qm4ASS6YDwCw&bvm=bv.57799294,d.bGE&psig=AFQjCNE6fzydW-2fWmcCBIHtXbar-yzCBw&ust=1386771410792009
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1yUET1pLuEIwYM&tbnid=yd2fCvlnX6TxFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fnyheter%2Firiks%2Farticle1265652.ece&ei=ZiKnUuyCL6qm4ASS6YDwCw&bvm=bv.57799294,d.bGE&psig=AFQjCNE6fzydW-2fWmcCBIHtXbar-yzCBw&ust=1386771410792009
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1yUET1pLuEIwYM&tbnid=yd2fCvlnX6TxFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fnyheter%2Firiks%2Farticle1265652.ece&ei=ZiKnUuyCL6qm4ASS6YDwCw&bvm=bv.57799294,d.bGE&psig=AFQjCNE6fzydW-2fWmcCBIHtXbar-yzCBw&ust=1386771410792009
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1yUET1pLuEIwYM&tbnid=yd2fCvlnX6TxFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fnyheter%2Firiks%2Farticle1265652.ece&ei=ZiKnUuyCL6qm4ASS6YDwCw&bvm=bv.57799294,d.bGE&psig=AFQjCNE6fzydW-2fWmcCBIHtXbar-yzCBw&ust=1386771410792009


Grunnlaget for metodikken 

Den opprinnelige 

formen avsløres 

gjennom å få delene 

til å passe sammen 

Delene er sanne og 

autentiske 

representanter fra en 

svunnen tid 

Kildekritikk 

gjennomføres i hver 

enkelt fase i 

prosjektet 

Det ser ut som en 

stringent - lineær 

forståelse bakenfor 

rekonstruksjons-

metodikken  



• Puslespill 

• Manglende biter 

• Mye blå himmel 

2) Vitenskapelig 

rekonstruksjon 

basert på tvil 



Teknologi/ Gjenstand   –   Handling   –   Intensjon 

 

 

 

 

 

 

 

Språk/ Tekst    –    Lesing    –    Mening 

Tolkning av objekter: 



Utvilsomt et stort  

grunnlag for tvil 



Fragmentene motsetter seg 

entydige løsninger på grunn av 

glidende bruddflater. 

Delene snakker ikke sammen 

Den enkelte del lyver 



Når begynte delene å lyve? 



Tvilsomme erfaringer 



Institusjonalisere tvilen 



ting-hermeneutikk 



Finne fastpunkter og variabler 



Alt uten fastpunkter kan knas 

Humanistisk-frynsete løsning: 
• Tinghermeneutikk ut fra å tro på 

– Bordbredder/ dimensjoner 

– Skytningsfragmenter  

• Henvise tolkninger klart 

– Egen fantasi 

– Bruke andre tradisjoner for å tolke funnet 

– Bruke andre funn for å tolke funnet 

• Vise klart hva som er fast og hva som flyter 

– Hard tolkning  

• ALT som KAN knas er innenfor det mulige tolkningsrommet.  

• KUN triangulerte fastpunkter begrenser knaingspotensialet. 



Grunnlaget for metodikken 

 

Formen søkes 

gjennom tvilsomme 

tolkninger 

 

Delene er 

forræderske  

Kildekritikk 

gjennomføres 

konstant og hele 

tiden 

Det er en sirkulær/ 

dialektisk forståelse 

bakenfor 

rekonstruksjons-

metodikken  



3) Historisk rekonstruksjon ut fra 

tradisjon 
• Kan gåten om vikingskipenes suverene sjøegenskaper løses gjennom norsk båtbyggertradisjon?  

• Det ble bygget mange tusen skip i vikingtiden, men det er bare funnet noen få gravskip og skipsvrak. Dette vesle utvalget 

representerer neppe det ypperste av vikingtidens skipsteknologi. Det skipsmaterialet som er funnet, er ofte fragmentarisk og 

dårlig bevart. Om viktige detaljer mangler, er man avhengig av arkeologenes tolkninger når skipene skal settes sammen 

eller tegnes opp. Dette vil igjen være avgjørende for de sjøegenskapene skipet får.  

• Replika av vikingskip tar vanligvis utgangspunkt i tolkninger av det arkeologiske materialet. Vi går den motsatte vegen. Vi tar 

utgangspunkt i en levende norsk båtbyggertradisjon og forsker oss bakover mot det havgående vikingskipet ved å supplerer 

med alle tilgjengelige kilder.  

• Dette inkluderer: 

· Arkeologiske funn 

· Tradisjonsbåter langs norskekysten som har videreført vikingskipenes  

utforming og egenskaper gjennom generasjoner. 

· Norrøne litterære kilder 

· Utenlandske samtidskilder 

· Billedlige framstillinger 

· Gamle seilingsprotokoller, innkjøpslister, innberetninger m.m. 

 

 



Historisk rekonstruksjon:  

Kan vi oversette imellom tradisjoner? 



Hva ligger bak tradisjonstanken?  

Hvordan kan vi forstå fortid? 

Tradisjon! 

P
e
rs

p
e
k
ti
v
fo

rf
ø

lg
in

g
 



T
ra

d
is

jo
n
 

Erfaring: Sognebåt 



Sunnfjord 

 



Nyansenes betydning: 

Lotet: ”ein svakt séga sledemeie” 



Traderte fortellinger 

 

 

 

16 

 

9 

 

1 

 

Vis variasjon og nyanser, ikke entydighet 
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Erfaring: Sognebåt 

Furu, øks, dauhugging 



Relasjonen mellom trekk  

innen tradisjonen = mønster 

Oselver Sogn 

Gokstadbåt Trysil 



Felles struktur,  

til tross for  

andre materialer,  

ulik fasong og 

ulike mønstre. 

 Ulike skip tid/rom/funksjon/type  

Båt(form) 

Vikingbåter roper etter andre teknikker enn 

dem vi behersker gjennom tradisjon. 
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Barcode 6 

 

• Eik 

• Sagde bord: Flask 

• Råseil, stevnror, 

• ? 

 



Bildeserie 1: Funnet, Barcode 6. Barcode 6 er ganske komplett og svært godt bevart. Røys,  bordganger og 

band er i hovedsak tilstede slik vi ser det i oppmålingstegningen men det mangler beter og andre 

tverrskipsdefinerende deler. Arkeologene hadde en vanskelig oppgave med å grave ut båten i 

vintersesongen. Andreas Kerr i Dokulaben viser Faro-armen i bruk.  Dokumentasjonsbildet med linjal viser 

hvordan  sua i bordgangen BC6 –X101 er hugget med øks. Foto: NMM og BåtLab’en. 



Bildeserie 2: Modellarbeidet består i å velge. Lars øver svakt press på tredje borgang for å se hvordan det 

påvirker legget og strekket på bordet ovenfor. I akterkant ser vi hvordan speilet tar form. Modellen ble målt opp 

av Andreas Kerr og Sarah Fawsith fra Dokulaben. På utskriften av oppmålingen er innveden utelatt men 

kjølsvinet ligger igjen. Tegningen av to botnband, X060 og X021, viser fire tilstander: 1) Den flateste varianten 

er rekonstruksjon ut fra kjølflia og brunfellingene, over denne kommer 2) in-situ dokumentasjonen. Deretter 

kommer 3) et snitt fra modellen. Selve 4) bandene  er her gjengitt som solider basert på 3D oppmålingen på 

Dokulaben. (Bare en foreløpig illustrasjon av 1 og 4). Foto: NMM og BåtLab’en. Illustrasjoner: Dokulaben. 



Bildeserie 4: Seilas.  Vaaghals er rigget med to råseil; storseil og fokk.  Under den 

maritime festivalen i Brest seilte vil med to rev i storseilet og det Bretonske flagget på 

fokkemasta. De øvrige bildene er fra Forbundet KYSTENs råseilseminar som BåtLab’en 

og Kystlaget arrangerte i lag i 2011. Vi undersøkte båtens egenskaper med to lånte seil.  

Det kommer andre seilbilder som går mer på det tekniske  før trykking. 



Bildeserie 2B:  Tegningen av to botnband, X060 og X021, viser fire tilstander: 1) Den flateste 

varianten er rekonstruksjon ut fra kjølflia og brunfellingene, over denne kommer 2) in-situ 

dokumentasjonen. Deretter kommer 3) et snitt fra modellen. Selve 4) bandene  er her gjengitt som 

solider basert på 3D oppmålingen på Dokulaben. (Bare en foreløpig illustrasjon av 1 og 4). Foto: 

NMM og BåtLab’en. Illustrasjoner: Dokulaben. 



Vikingbåt 
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Diagram over skaringer i Barcode 6.  De fleste skaringene i båten er ikke satt tilfeldig. Ved at de er 

symmetrisk plassert fra side til side blir fasongen og stivheten relativt lik fra side til side. Slik kjenner vi 

det gjerne fra tradisjonsbåter i gran og furu. Om vi sammenligner med de små båtene fra 

Gokstadfunnet er det bare skaringene helt mot stevnene som er symmetriske fra side til side. Alle 

andre skaringer flyter helt fritt. Å forskyve skaringene slik det er gjort her kan være en strategi for å 

unngå å få samskaringer, Men samtidig ser vi at det er mye samskaringer rett  aktenfor kjølsvinet. Vi 

tror det snarere grønne, gule og blå skaringssystemet er et grep for å kontrollere formen i båten. 

Skaringene her følger en vanlig måte å  sette skordene på, fra midten og litt mer og mer mot skutene 

etter hvert som en går oppover i bordingen..  



Grunnlaget for metodikken 

Formen søkes 

gjennom å se på 

systematiske, indre 

sammenhenger 

 

Delene er 

forræderske  

Snarere opptatt av 

relasjons- eller 

analysekritikk en av 

kildekritikk 

Ser elementet opp 

mot systemet. 



1. Mekanisk tolkning (få naglehullene til å passe sammen) 

2. Hermeneutisk tolkning: få delene til å snakke sammen. 

3. Tradisjon som innfallsvinkel til dogmatisk myktolkning: 
– Fungerer ikke for å definere formen på fjerne og usikre 

jernaldervrak. (Applisere tradisjonskunnskap (G3|Sogn) direkte 
er metodisk etterrettelig og greit, men ikke nok) 

– Mangelfull virkingshistorisk kontinuitet/ tradisjon 

– Kan bruke tradisjon for å stille spørsmål - ikke besvare dem 

4. Det finnes materielle og prosessuelle sammenhenger 
og at disse mønstrene kan rekonstrueres internt i en 
gjenstand. (Forfølge og rekonstruere perspektiver) 
– Jeg ser på muligheten for å øke skalaen for å se på mønstre/ 

sammenhenger mellom gjenstander eller mellom gjenstander og 
individer/ samfunnet. 

 



Mønster er en indre ”logikk” eller sammenheng  

mellom trekk innen et sammensatt objekt: 

• Mønsteret kan rekonstrueres innenfor komplekse 

gjenstander 

• Gjennom mønsteret har jeg fått tiltro til at en kan lese 

kunnskap ut av ting (og ikke bare inn i dem).   

• Andre tradisjoner/ mønstre kan hjelpe en å stille 

spørsmål, men ikke besvare dem. 

• Mer vekt på relasjonene mellom ulike trekk enn på 

enkeltfragmentet. 

• Intensjoner lar seg rekonstruere i like stor grad som 

mening. 

• Gjennom mønsteret forenes objektet med teknologi, 

prosedyrer og intensjoner. 



• Mønster-teorien peker innover i objektet 

• Innen funksjonalismen var en ute etter å 
forklare hvordan et kulturelt trekk er med å 
bidra til å opprettholde kulturelle 
sammenhenger. 

• Jeg ser allikevel klare likhetstrekk mellom 
funksjonalismen og mønstertankegangen: 
men de er på ulike nivåer, og har ulike 
mål. 



  

  


