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The excavation in 1962  o f the five Skuldelev ships was a first-tim e experience fo r Danish 
archaeology. It resulted in the fo rm ation  o f a new branch w ithin the d iscip line, and in the 
creation o f a new museum o f in ternationa l reputation. W ithou t neglecting the effect o f public 
interest and support fo r 'V iking ship a rchaeo logy ' in a Scandinavian country, this paper argues 
tha t the success was based on a strategy tha t can be summ arized as 'qua lity  above speed'. This 
strategy, which was im plem ented whenever possible -  but not, fo r exam ple, in the excavation -  
served to establish the new discip line as 'sc ien tific ', and its practitioners as 'specialists '. It also 
becam e defin ing fo r develop ing ship archaeo log ica l an tiquarian  practice, and it was 
successfully app lied  in the series o f 'sc ien tific ' fu ll-sca le  reconstructions that have been 
produced at the V iking Ship Museum since 1 9 82 .

In recent years, however, the m agic seems to have lost its power. W e are -  fo rtunate ly  -  seeing 
an increasingly effic ient legal protection o f a rchaeo log ica l m onum ents and the im plem entation 
o f a p rinc ip le  tha t 'the person w ho causes the loss, pays the b ill' in rescue archaeology. But this 
also creates a grow ing dem and fo r 'va lue  fo r m oney' -  often w ithout an accom panying 
understanding o f 'va lue '. The speciality character o f ship a rchaeo logy now  means there is little 
acceptance and support from  the surroundings fo r costly docum enta tion , research and 
conservation procedures. This may eventually lead to a collapse in Danish ship archaeo logy as 
we know it today.

The paper outlines the history o f the 'qua lity  above speed' strategy as it has unfo lded from  the 
excavation o f the Skuldelev ships to the present-day docum entation o f nine medieval wrecks 
from  Roskilde harbour, excavated in 19 9 6  and 1997 . Emphasis w ill be put on the gains, but 
also on the losses caused by this strategy, and on situations where it has been under stress. The 
aim is to  exam ine, in which d irection ship a rchaeo logy should move in the com ing years, to 
uphold  and develop high quality in docum enta tion  and research w hile ob lige  the public 
dem and fo r cost-efficiency. Some key points discussed w ill be public value, relevance and the 
role o f  the specialist.
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De opgraving  in 1962  van de v ijf schepen van Skuldelev was een prim eur voo r de Deense 
archeo log ie , die resulteerde in de creatie van een nieuwe tak binnen de d iscip line en in de 
oprich ting  van een nieuw museum m et in ternationa le  faam . Zonder de im pact van de publieke 
belangste lling en de steun voo r 'de  a rcheo log ie  van V ik ingschepen' in een Scandinavisch land 
te veronachtzam en, stelt deze b ijd rage da t het succes te danken is aan een strategie die kan 
worden sam engevat ais 'kw a lite it voo r sne lheid '. D oo r die strategie, d ie w aar m oge lijk  werd 
toegepast -  m aar b ijvoorbeeld  niet tijdens de opgravingsfase -  werd de nieuwe discip line ais 
'w etenschappe lijk ' beschouwd, en werden de beoefenaars ervan 'specia lis ten ' genoem d. Ze is 
ondertussen ook bepalend gew orden voo r de ontw ikkeling van het scheepsarcheologische 
an tiqua riaa t, en werd met succes toegepast in de reeks 'w etenschappe lijke ' levensgrote 
reconstructies d ie sinds 1 9 8 2  werden verwezenlijkt in het V ikingschip M useum .

De jongste ¡aren lijk t de m agie echter een deel van haar kracht te hebben verloren. 
A rcheolog ische m onum enten worden -  ge lukkig  -  op een steeds efficiëntere m an ier w ette lijk 
bescherm d, en het principe da t stelt da t 'de  persoon die de schade veroorzaakt, de rekening 
be taa lt' werd ingevoerd voo r noodonderzoek. D at heeft echter ook geleid to t een groeiende 
vraag naar 'w aa rde  voo r g e ld ' -  vaak zonder b ijhorend begrip  van het concept 'w aa rde '. De 
specialistische aard van scheepsarcheologie brengt met zich mee da t er vanu it de om geving 
weinig aanvaard ing  is van en steun voo r de dure docum enta tie -, onderzoeks- en 
instandhoudingsprocedures. D at kan u ite inde lijk  leiden to t de ondergang van de Deense 
scheepsarcheologie zoals we die vandaag kennen.

De b ijd rage beschrijft de historiek van de strategie 'kw a lite it voo r sne lhe id ', zoals die zich heeft 
ontw ikkeld vana f de opgraving  van de schepen van Skuldelev to t de hu id ige  docum enta tie  van 
negen m iddeleeuwse wrakken u it de haven van Roskilde, d ie in 199 6  en 19 9 7  werden 
opgegraven. De nadruk zal worden gelegd op de voorde len, m aar ook op de verliezen die 
do o r die strategie werden veroorzaakt, en op situaties w a a rd o o r die strategie onder druk kwam 
te staan. Het doei is te onderzoeken welke richting de scheepsarcheologie zou moeten uitgaan 
in de kom ende ¡aren, om een hoge kw alite it van de docum entatie  en het onderzoek te 
ontw ikkelen en te behouden, en tege lijk  tegem oet te komen aan de publieke vraag naar 
rendabilite it. Enkele be langrijke  punten die zullen worden behandeld zijn de publieke w aarde, 
relevantie en de rol van de specialist.
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