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I 2013 sto en festhall klar på Borre i Horten kommune. Hallen 
var inspirert av arkeologiske spor som tolkes som en gildehall, 
ved inngangen til det store gravfeltet på Borre (Tonning 
et al 2020, Trinks et al 2007). Bygningen har fått navnet 
Gildehallen, og etter at den sto ferdig, har det blitt arrangert 
stadig flere og større «vikingmarked» og musikkfestivaler i 
tilknytning til den. Man har blant annet tatt i bruk to jorder 
som grenser inntil områdefredningen rundt det store 
gravfeltet på Borre. Det er videre kjent opplysninger om 
arkeologiske strukturer også innenfor områdene som brukes 
til festival og marked.

Vestfold fylkeskommune foretok derfor i 2017 og 
2018 metallsøk på markeds- og festivalområdet. Målet 
med arbeidet var å få et bedre grunnlag for å vurdere 
sannsynligheten for at kopier av arkeologiske gjenstander 
(replikaer) havner i jorden på områder som er automatisk 
fredet. Denne rapporten er ment som en oversikt over 
funnene som er gjort gjennom undersøkelsene i 2017 og 
2018, og en belysning av enkelte problemstillinger som 
arbeidet har brakt opp.

Det første delmålet i arbeidet var å avklare hvorvidt det finnes 
bevart arkeologisk materiale fra jernalder under bakken i disse 
områdene. Slikt materiale er blitt påvist i undersøkelsene i 
2017 og 2018, noe som tilsier at det over tid blir utfordrende 
å skille arkeologisk materiale fra yngre jernalder, fra moderne 
replikamateriale laget med jernalderens teknikker, materialer 
og estetikk. Vi ville med undersøkelsen i 2019: 

1. Fastslå om det ligger eldre gjenstander i 
området som tilsier at det er faglig problematisk 
å arrangere marked i dette området.  

2. Fjerne eventuelle replikaer så fort som mulig, for  
å unngå at de senere blir oppfattet som autentisk 
jernaldermateriale, og slik forstyrrer arkeologifaglige 
vurderinger.                                                                                                                                 

Gjennom arbeidet har vi videre sett et potensial for å 
innhente erfaringer vi kan benytte til å tolke løsfunn fra 
metallsøk og annen arkeologi. I denne delvis kontrollerte 
konteksten kan vi studere hvilken funnsammensetning 
og -spredning en «vikingfest» gir. Til vikingmarked og 
musikkfestival strømmer tilreisende fra hele verden, 
og de hører på musikk, spiser og drikker, overnatter i 
teltleirer, handler, gir uttrykk for sin gruppetilhørighet 
gjennom smykker og klær, blir kjent med hverandre 
og danser. En struktur for et marked legges opp med 
parseller for handelstelt langs et gateløp, og rundt 
Gildehallen er det stor aktivitet. Kan det til en viss grad 
sammenliknes med vikingtidens markeder og gilder?

Det er ikke uvanlig at historisk inspirerte markeder, 
fester og festivaler finner sted i tilknytning til 
lokaliteter der det også er bevarte arkeologiske 
kontekster. Økt kunnskap om hvilke gjenstander, 
særlig i form av replikaer, som blir liggende igjen etter 
slike arrangement, regner vi med kan ha merverdi for 
alle som sitter med den utfordrende oppgaven det er å 
være forvaltningsmyndighet for slike områder.

Figur 2: Områdene vi har undersøkt er markert med stiplet lilla strek og grenser inntil områdefredningen til det store gravfeltet på Borre. 
Over ortofotoet er det lagt en visualisering av LIDAR-data. De monumentale gravhaugene og de tydelige strandavsetningene parallelt med 
Oslofjorden går tydelig fram.

Figur 1: Fra utgravninger på Borre  i 1927

Figur 3: Geofysiske undersøkelser understreker at Borre var et sentralt sted i jernalderen. I 
tillegg til det kjente gravfeltet ligger det flere store bygg (haller) og andre spor i området. 

Hva skjer med et kulturmiljø og sporene i bakken når ny bruk 
blandes med den opprinnelige bruken? Hva skjer når denne 
nye bruken langt på vei kopierer gammel bruk? 

1. Bakgrunn og problemstilling
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2. Kulturmiljøet på Borre

I årene 600-950 e.Kr. ble det bygget ni 
storhauger på Borre. I alt inneholder det mektige 
gravfeltet over 50 gravhauger og gravrøyser. De 
monumentale storhaugene i Borreparken uttrykker 
antagelig tung politisk makt, og området knyttes 
i sagamaterialet til Ynglingætten. I 1852 kom den 
første arkeologiske undersøkelsen på Borre i stand 
etter at vegvesenet hadde hentet ut sand fra haugen 
til vegbygging. Haugen, senere kalt Skipshaugen, 
inneholdt restene av et mer enn 17 meter langt 
skip og gravgods som indikerer en mann og en 
kvinne. Gravgavene viser at de hadde kontakter 
dypt inn i dagens Russland. Denne utgravningen 
ble den første i en lang rekke av undersøkelser og 
registreringer på Borre. De siste 10 årene har det 
blitt gjennomført geofysiske undersøkelser som 

viser at det på jordene overfor parken lå en rekke 
usedvanlig store bygg. Disse byggene er forstått 
som kongenes haller fra yngre jernalder, og et 
tegn, sammen med det monumentale gravfeltet, 
på at Borre har vært sete for en ekstraordinær 
maktansamling.

Industrigründeren Sam Eyde (1866-1940) var 
en av de som donerte grunn og presset på for å 
opprette Borreparken. Borreparken ble åpnet 
av kong Haakon under stor festivitas i 1932. 
Parken har også blitt brukt til andre formål. 
Nasjonalsosialisten Vidkun Quisling gjennomførte 
politiske stormønstringer her hver pinse fra 1935 
til 1944. I dag er parken et mye benyttet turområde. 

Gravfeltet på Borre 
inneholder ni monumentale 
gravhauger, i tillegg til en 
rekke mindre hauger og 

røyser.  

Figur 5: Kunstneren Johannes Flintoe var den første til å tegne gravfeltet på Borre (i 1830 årene). Skipshaugen ligger lengst til høyre. 
Undersøkelsesområdet ligger rett utenfor venstre bildekant. 

Man har lenge antatt at Borre utover å være en 
imponerende nekropol, også huser en storgård 
og sågar et kongesete som har spilt en rolle i den 
tidlige riksdannelsen. De første arkeologiske sporene 
som kan støtte dette har dukket opp i form av flere 
overpløyde bygninger som man nå antar representerer 
hallbygninger (Tonning in prep) slik de er kjent i 
både og arkeologisk og historisk kildemateriale som 
kjennetegn for maktens og elitens gårdsdannelser 
i yngre jernalder (Herschend 1993). Funnet av de 
første hallene i 2007 ble bakgrunnen for utformingen 
av Gildehallen slik den i dag er bygget opp. Selv om 
planleggingen av et slikt bygg faktisk startet opp 
tidligere samme år, kom funnet på et heldig tidspunkt.  

Figur 6: I.R. Daaes kart over Borre fra 1825. Undersøkelsesområdet 
er ca. markert med rød sirkel. Området var på det tidspunkt ikke 
dyrket opp.

Figur 4: Borrehaugene
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3. Aktører og aktiviteter i undersøkelsesområdet 3.1 Kulturminner innenfor området

Vi har opplysninger fra 1933 som beskriver to små 
gravhauger som skal ha ligget i område 1 (Marstrander 
1933). Marstrander gir en grov stedsangivelse; «i 
nordre kant av dyrket mark, 100m Ø for jernbanelinja, 
350m SØ for tunet på gården». Han opplyser videre 
at det skal ha blitt funnet en gullmynt fra 1200-tallet 
her, men dette kan ikke bekreftes i dag og funnet må 
eventuelt ansees som tapt. Grieg skriver i Vestfolds 
Oldtidsminner (1943) at begge haugene ble lagt under 
plogen i 1921. Området rundt haugene var da alt tatt i 
bruk til åker, og grunneier opplyste at han ved pløying 
hadde notert askeholdig jord i haugene, med stein 
som var «sprukket og skjør, som om den hadde ligget 
i bålmørjen» (Grieg 1943: 196). I Askeladden er dette 
gravfeltet lagt til som ID 42080, og gitt vernestatus 
uavklart (se figur 8 og 36). Kartfestingen er usikker. 
Videre ligger det registrerte gravhauger på både 
nord-, øst- og sørsiden av jordet. Forut for byggingen 
av Gildehallen ble det også registrert og gravd ut 
to kokegroper og et ildsted datert til romertid inne 
på område 2 (ID 232416). Det skal ha stått kraftige 
eiketrær ved og i de to haugene som ble fjernet fra 
jordet i 1921, men både disse og kokegropene som 
ble funnet inne på tomten til Gildehallen tyder på at 
jordet var dyrket eller beitet i jernalderen. Tunet på 
en eldre gård lå 100-150 meter sørvest for jordet 
(Se figur 9). Dette inntrykket forsterkes også av de 
naturvitenskaplige undersøkelsene som er foretatt 
for Borre av Gro Jerpåsen. Område 1 har altså gode 
forutsetninger for å skjule ytterligere arkeologiske 
spor.

3.2 Jord- og skogbruk

Opplysningen om de to gravhaugene som pløyes 
bort i 1921 (Grieg 1943), sier oss at det kan ha vært 
nettopp da område 1 ryddes til jordbruksformål. 
Noen funn fra nyere tids jordbruk kan altså forventes 
i område 1 og 3. Område 2 synes å ha vært skog 
helt opp tidlig på 1900-tallet. Vi kjenner ikke til at 
det har vært bygg på dette jordet, og nærmeste 
bilvei passerte over 200 meter mot vest, inntil 

Midgardveien ble bygget på 1990-tallet. Gjerder som 
de avbildet fra Flintoes tegning fra 1830-årene (figur 
5) bygges uten bruk av jernspiker og jernnagler, så det 
er lite aktivitet som har tilført metallskrot til området. 
Demonteringen av MAZA etter frigjøringen i 1945 
ble nok utført via leirens veinett og transportert 
nordover. Birkelyveien langs jordet og ned til et hus 
ved stranden ble bilvei først på 1940-50-tallet, da 
maskinelt jordbruk erstattet hesten. Videre ligger 
det registrerte gravhauger på både nord-, øst- og 
sørsiden av jordet. Forut for byggingen av Gildehallen 
ble det også registrert og gravd ut to kokegroper og 
et ildsted datert til romertid inne på område 2 (ID 
232416).

Det skal ha stått kraftige eiketrær ved og i de to 
haugene som ble fjernet fra jordet i 1921, men 
både disse og kokegropene som ble funnet inne på 
tomten til Gildehallen tyder på at jordet var dyrket 
eller beitet i jernalderen. Tunet på en eldre gård lå 
100-150 meter sørvest for jordet (Se figur 9). Dette 
inntrykket forsterkes også av de naturvitenskaplige 
undersøkelsene som er foretatt for Borre av Gro 
Jerpåsen. Område 1 har altså gode forutsetninger for 
å skjule ytterligere arkeologiske spor. 

Området vi har gjort undersøkelser på innbefatter 
tomta for Gildehallen (område 2), samt to jorder 
(område 1 og 3) sør for Gildehallen. Dette området 

ligger lengst nord på Borre, utenfor områdefredningen 
til nasjonalparken og på matrikkelgården Vold nordre, 
om lag 2,5 kilometer sør for Horten sentrum.

Undersøkelsesområdet ligger østvendt, og heller 
slakt ned mot Oslofjorden i øst. Område 2 var 
blandingsskog fram til byggingen av Gildehallen 
tok til, mens det i dag er opparbeidet med plener og 
parkmessig uteareal. Fram til 2013 ble område 1 og 
3 dyrket som eneste aktivitet, mens det siden har 
vært årlig formidlingsaktivitet og vikingmarkeder på 

jordet. Replika og andre nyere funn kan vi derfor anta 
at kommer fra aktivitet som har skjedd fra og med 
2013.I det følgende vil vi gi en gjennomgang av den 
historiske bruken av området, og de ulike aktivitetene 
som kan påvirke funnbildet. 

Figur 7: Områdene vi har undersøkt er markert med stiplet lilla strek og grenser inntil områdefredningen til det store gravfeltet på Borre 
(områdefredningen markert med blått i oversiktskartet og med rødt i detaljkartet). 

Figur 8: Registrerte gravhauger i nærområdet er markert med rød R. 
Grå R markerer løsfunn og gravminner som er fjernet.
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3.3 Andre verdenskrig
3.3.1 MAZA

I 1940 etablerte den tyske okkupasjonsmakten 
MAZA på Langgrunn, hovedsakelig nord for vårt 
undersøkelsesområde. MAZA var en forkortelse 
for Marinen Artillerie Zeugabteilung og beslagla et 
område på 482 dekar. Her ble det produsert, overhalt 
og lagret krigsmateriell for den tyske krigsmakten 
frem til 1945. Området var stengt av med gjerder, 

piggtrådsperringer, minefelt, utkikkstårn og 
kanonstillinger, og var strengt bevoktet. Vi kan 
forvente at særlig område 2 har en del spor etter 
aktiviteten under 2. verdenskrig, både i form av 
militært materiell som ammunisjon, og i form av 
diverse personlig utstyr som knapper, mynter eller 
hemper og spenner til klær.

3.3.2 Privat metallsøking på MAZA                                
– et problem

På MAZA er privat metallsøk en stor utfordring. En 
rekke privatpersoner søker og graver opp gjenstander 
og fjerner disse uten grunneiers tillatelse. Særlig på 
areal eid av Horten kommune er det gravd til dels 
omfattende sjakter og fjernet mange gjenstander. 
Horten kommune har egne retningslinjer og gir 

skriftlige kontrakter til de som sender søknad om å få 
bruke metalldetektor på deres eiendommer. Horten 
kommune har ikke mottatt søknader om søk på 
MAZA, men likevel pågår det søk. Problemet er også 
betydelig på eiendommer eid av forsvaret. Forsvarets 
bombegruppe har alt hatt flere utrykkinger til MAZA. 
Slike ulovlige søk skaper en del irritasjon og problemer.

Figur 10: Flyfoto 2016. Rød stjerne på område 1. Det nå nedlagte jernbanesporet er merket med hvit linje. To veier og Midgard 
Vikingsenter har kommet til. Husmannsplassen er slettet.

Figur 9: Flyfoto fra 1959. Rød stjerne på område 1. Skipshaugen er synlig som vegetasjonsmerke på jordet i nedre bildekant.  
Jernbanesporet synlig til venstre. En husmannsplass lå nær jernbanelinjen. 

Figur 11: MAZA georeferert på kart. Gildehallen ligger som lyst blått bygg oppe i venstre billedkant. Hovedatkomst i vest og i krysset mot 
jernbanene. Ved pkt. 41 lå hovedvakt. Leiren var omgitt av et gjerde (markert med tynn sort strek). 

1.Forvaltningsbygg
2.Husholdningsbygg
3.Fyrrom og garasje
4.Fyrhus og garasje
5.Verksted og lager for etterretningsmateriell
6.Elektroverksted
7.Artillerilager
8.Skur for oppsamling
9.Verksted
10.Hylseverksted
11.Hylselager
12.Systue
13.Ammunisjonstilvirkning
14.Hylsetilvirkning
15.Ammunisjonslager
16.Hylsetilvirkning
17.Amunisjonskontroll
18.Patrontilvirkning (Under bygging)
19.Hylselager
20.Ammunisjonslager
21.Kruttlager
22.Lager for forbruksmateriell
23.Skur for oppsamling
24-25.Ammunisjonslager
26-37.Ammunisjonsskur
38.Bensinlager
39.Transformatorkiosk
40.Hus for prøve av gassmasker
41.Hovedvakt
42.Bryggevakt
43.Båthus
44. WC bygg
45Hus for brannutstyr
46-47.Tårn med skyts og mannskapsbrakke
48-49.Offisersbolig
50-53.Hus for våpeninspektør
54-55.Mannskapsbrakke
56.Vedskur
57.Stall
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3.4 Midgard vikingsenter / Midgard historisk senter

Midgard historisk senter byttet i 2018 navn til Midgard vikingsenter. Midgard historisk senter ble bygget 
som Vestfold fylkes 1000-årssted, og åpnet i 2000. Midgard historisk senter ble de første årene drevet 
av Vestfold fylkeskommune, men ble under museumsreformen overført til det interkommunale selskapet 
Vestfoldmuseene IKS i 2009. Midgard vikingsenter driver formidling innenfor områdene vi undersøker. 
Vikingsenteret har de siste 5 årene leid område 1 til formidlingsformål.

3.5 Gildehallen 

Gildehallen, som er bygd og eid av Vestfold fylkeskommune, åpnet i 2013 og driftes i dag av Midgard 
vikingsenter. Rett utenfor Borreparken, skjult under åkerjorden, ligger spor etter to 30-40 meter lange 
hallbygninger fra 600-700-tallet e.Kr. Grunnplanet i Gildehallen er basert på avtrykket av en av hallbyggene 
påvist med georadar i 2007. Bygningen er satt opp med et hevet midtparti, inspirert av Beowulfkvadet og 
Adam av Bremens fortellinger om den høye hallen.

3.6 Borre vikingmarked

Borre vikingmarked (Borrekaupangen) ble først arrangert i 1994, og den umiddelbare suksessen med 
rundt 13500 besøkende, førte til opprettelsen av Borre Vikinglag senere samme år. Borre vikinglag 
arrangerer Borre vikingmarked hvert andre år (partallsår). Markedet går over 4 dager, og foregår inne på 
fredet område nede ved Borrestranden, altså utenfor vårt undersøkelsesområde.

3.7 Midgard vikingfestival

Siden 2013 har det annet hvert år (oddetallsår) 
blitt arrangert Midgard vikingfestival ved 
Gildehallen (område 1 og 2). På Midgards 
hjemmeside står følgende om Vikingfestivalen: 
«Midgard vikingfestival tilbyr et bredt spekter av 
spennende vikingopplevelser for hele familien. 
Du møter handelsmenn, håndverkere, krigere, 
skalder og musikere, du kan oppleve kampshow, 
historiefortelling, eldgamle håndverkskunster, smake 
historisk mat og prøve deg på ulike vikingaktiviteter.»

Markedet har blitt holdt inne på området rundt 
Gildehallen (område 2), mens noen markedstelt og 
teltleiren for reenactors har ligget i område 1. I 2017 
lå deler av markedet i område 1.

Figur 15: Strukturen på Midgard Vikingfestivals bruk av område 1 i 2017. Merk felles gatenett og parsellering til handelstelt vendt ut mot 
gatenett og krigerleir i øst/til høyre. 

Figur 16: Foto av Vikingmarkedet i område 1 under Midgardsblot 2016 sett fra sørvest. Scene (med røyk) i bakgrunnen. 

Figur 12: Gildehallen på Borre

Figur 14: Strukturen på Midgard vikingfestivals bruk av område 1 i 2015. Merk felles gatenett og parsellering til handelstelt vendt ut mot 
gatenett og overnattingsleir i øst/til høyre. 

12Svartmetallsøk 201811



3.8 Midgardsblot

Midgardsblot er en festival for metallmusikk som 
avvikles årlig. I 2016 hadde arrangementet ca. 
4000 besøkende fra 36 land. Besøkstallene i 2017 
var ca. 5000, og i 2018 ca. 6000. Noe av det som 
nasjonalt og internasjonalt framheves som vellykket 
og nyvinnende med Midgardsblot er at festivalen 
kombinerer musikk med formidling av Borre, blant 
annet gjennom foredrag, debatter og guidede turer. 
Det er et utstrakt samarbeid mellom Midgardsblot, 
Midgard Vikingsenter og Vestfold fylkeskommune, 
samt en rekke frivillige, kommersielle aktører 
knyttet til vikingtidsformidling, mat og events. 
Et vikingmarked og en leir for reenactors inngår 

i festivalen. Midgardsblot arrangeres over tre 
dager (torsdag-lørdag), med opp- og nedrigging i 
dagene før og etter. Festivalcamp med overnatting 
for publikum ligger nede ved stranden i samme 
område som Borre vikingmarked arrangeres. 
Festivalcampen er derfor ikke del av denne 
undersøkelsen. Fra 2017 og 2018 ble det satt opp 
en liten scene, samt toaletter og serveringstelt i 
område 1. I tillegg ble område 3 i øst også tatt i 
bruk som overnattingsplass for reenactors.

Midgardsblot benyttet i 2015 og 2016 område 
1 i all hovedsak til vikingleir og marked. Noen 
markedsboder stod også på vestsiden av 
Gildehallen. 

3.9 Veier

Layoutet for veinett ute på jordet er likt for både Midgard vikingfestival og Midgardsblot, vist i figurer 14, 
15 og 21. Midgardsblot benyttet i 2015 og 2016 område 1 i all hovedsak til vikingleir og marked. Noen 
markedsboder stod også på vestsiden av Gildehallen. 

På fotoet over ser en situasjon fra område 1 under 
Midgardsblot 2017, og i figur 18 under er det 
vist med rød pil hvor fotografen står. Telt 17 med 
servering og liten scene til venstre, og diverse 
markedsboder, informasjonstelt og liknende til 
høyre. I midten av bildet ser vi at interne veinett 
er dekket med matter, og at det er strødd flis på 
bakken. Noen telt har også innlagte plater som gulv 
og vi vil da i liten grad få funn fra selve veiene og 
inne fra noen av teltene.

Figur 17: Midgardsblot 2018

Figur 18: Vikingleiren i område 3 under Midgardsblot 2018. 

Figur 21: Skisse for Midgardsblot 2017. Bruk av området 
struktureres i markedsdelen langs samme hovedveinett som 
Midgard Vikingfestival. Blått er kommersielle aktører, mens 
vikingmarked og overnattingsleir for reenactors er grønn og gul, og 
gul. Rød pil indikerer fotoretning på figur 19 

Figur 20: Områdebruk Midgardsblot 2018.

Figur 19: Foto tatt fra øst, mot vest i sidegaten på jordet under rigg til Midgardsblot 2017. Fotoretning er vist med rød pil på figur 21. 

14Svartmetallsøk 201813



Det har vært teltleir syv ganger og vikingmarked 
fem ganger i område 1. Både Midgard vikingfestival 
og Midgardsblot har hatt publikumsøkning og de 
vokste derfor begge ut av området ved Gildehallen, 
og tok i bruk område 2 til både marked og teltleir fra 
og med 2015-16. Vi kan da anta at det ble en økning 
av gjenstander som ble mistet fra reenactors, fra 
salgsboder og fra publikum i område 1 fra og med 
2015. 

Midgard vikingmarked har hatt forholdsvis tørt vær, 
mens det under Midgardsblot i 2016 og 2018 var 
enkelte dager med mye nedbør. Dette kan påvirke 
funnfrekvens, siden gjenstander mistet i gjørme 
og trampet ned i bakken har mindre sannsynlighet 
for å bli plukket opp når området ryddes etter 
festivalene. Varigheten på Midgard vikingfestival 
er to dager, og Midgardsblot 
går over tre dager. Totalt blir da 
bruken av jordet til teltleir og 
vikingmarked i perioden 2013-
2018 på 20 dager, med teltleir 
samtlige dager, og vikingmarked 
i 14 dager.

I metallsøk kan vi altså forvente 
spor etter aktivitet i forhistorien, 
fra landbruk i nyere tid, fra annen 
verdenskrig – MAZA, i tillegg 
til funn fra vikingmarkedene/
festivalene, og museets 
drift. Funnene reflekterer 
aktivitetsområdene innenfor 
festival- og markedsområdene. 
Veinettet er synlig i hvordan 
funnene fordeler seg i område 
1, og vi kan se visse typer av 
funn (særlig replika) knyttet til 
teltområdene for reenactors. 
I tillegg er scenen og dens 
publikumsområde synlig for 
Midgardsblot.

Søk 3 ble foretatt i april 2018. Det ble nå også utført 
søk i nordre del av område 2. I dette området står 
markedsboder under Midgard vikingfestival, scene 
og backstageområde for Midgardsblot, og arealet 
benyttes som aktivitetsområde knyttet til driften ved 
Gildehallen. 

Søk 4 ble foretatt i august og september 2018. Dette 
søket ble foretatt rett etter at Midgardsblot 2018 
var gjennomført, og store deler av festivalområdet 
ble dekket. Pågående arbeid med gravemaskin 
for opparbeiding av ny plen gjorde at scene og 
backstageområdet ikke kunne dekkes 100%.

4.1 Søk og arrangementer

Undersøkelsene ble igangsatt i juni 2017 og i alt fire 
organiserte søk ble gjennomført fram til september 
2018.  Metallsøk ble utført av Øystein Moe. Vibeke 
Lia og Ragnar Orten Lie var ansvarlige hos Kulturarv.

Søk 1 ble foretatt i perioden 19.-28. juni 2017. Det ble 
under første søk kun utført søk på område 1. Midgard 

vikingfestival ble avholdt 1.-2. juli. Midgardsblot ble 
avholdt 17.-20. august.

Søk 2 På bakgrunn av de mange funnene i søk 1, 
ble det besluttet å foreta et nytt søk etter at årets 
to arrangement var gjennomført. Søk 2 ble foretatt 
i perioden 23. august-03. september 2017. Det ble 
nå i tillegg til søk på område 1, foretatt noe metallsøk 
også inne på område 2 og 3.

Figur 24: Arealer undersøkt i søk 1 og 2, 2017 (vist med grå farge).

Figur 25: Arealer undersøkt søk 3 og 4, 2018 (vist med grå farge).
Figur 23: Metalldetektorist Øystein Moe utførte metallsøk på festivalområdet 
på oppdrag fra Kulturarv. 

Figur 22: Områdebruk Midgardsblot 2018. Bruken av område en har 
endret seg fra 2017. Med større vikingleir og frivilligleir  i et utvidet  
område 3.

3.10 Oppsummering og konsekvens av bruken av områdene fra 2013 – 2018. 4 Metallsøk 2017-2018
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4.3 gruppering av funnmateriale

Funnene er kategorisert etter hvilken aktivitet som har generert dem:

Funn Pre 2013        Funn post 2012

Funnene er så videre inndelt i funngrupper: 

Afk Løsfunn eldre enn 1537

J/E Jordbruk,  og alle funn fra perioden 1537-2012

VKII Andre verdenskrig og MAZA (drift 1941- 1945

Afk Løsfunn eldre enn 1537

Replika Kopier av vikingtidsmykker og 

produksjonsavfall
Mynt Mynter, norske og utenlandske

Våpen Patronhylser, våpendeler. Sivil og 
militær bruk

Alkohol Flaskekorker, Ølbunner m.m

Andre gjenstander Diverse funn

MVS Midgard vikingsenter – drift (2013-2018)

MVF Midgard vikingfestival (2013 - 15 - og 2017)

MB Midgardsblot (2015 -16 - 17 og 2018)

Etter Midgardsblot 2017 ble søk 2 det foretatt 
inne på området rundt Gildehallen. Vi konsentrerte 
oss om området foran scenen og på Gildehallens 
østside, men det ble også plukket noen gjenstander 
nordvest for Gildehallen. I 2018 ble det foretatt mer 
omfattende søk nord i området. Det er en rekke ting 
som her har påvirket mulighetene til å gjøre funn 
rundt Gildehallen. Nordøstre del er den eneste som 
er noenlunde urørt. Selve byggefasen medførte 
flytting av mye masse og opparbeiding av tomten 
til bygget, og parkering og annen infrastruktur i sør. 

I 2014 ble det lagt på tilkjørt matjord vest for 
Gildehallen, og høsten 2017 ble hele dette området 
opparbeidet på nytt med ny drenering og tilkjørt 
jord. Veien i vest ble også forsterket. På Gildehallens 
østside ble det våren/sommeren 2016 lagt ny 
drenering og ny plen med bruk av tilkjørt matjord 
og ferdigplen. Adkomstveien ble lagt om og fikk 
tredekke. I 2017 ble det lagt ny vannledning (gul 
strek). Forut for byggingen av Gildehallen ble det 

lagt opp en jordhaug over restene av fundamentet 
fra et av byggene fra MAZA (grønn sirkel). Det har 
altså vært utført mye arbeid på tomten, og noe 
masse er tilført.

Bildet vi er ute etter er hvordan materialet endres 
etter byggingen av Gildehallen i 2013. Dette 
gir en risiko for at noen funn fra 2. verdenskrig 
feilbestemmes som tilhørende jordbruk og motsatt. 
På samme måte kan noen replika og mynter kan 
være mistet av museets publikum og ansatte, 
og ikke nødvendigvis under festivalene. Feil av 
denne typen vil likevel være i mindretall, og av liten 
konsekvens for det generelle bildet. Vi anser nå at 
området er klarert etter de fire søkene, og med søk 
rett etter hver festival vil vi i årene framover få et 
sikrere bilde.

4.2 Omstendigheter som påvirker funnfrekvens 4.4 Materialet

4.4.1 Gjenstander - søk 1

Figur 26: Diverse opparbeiding ved Gildehallen.

Figur 27: Gjenstandstyper søk 1. 27 gjenstander fra dette søket ble ikke kartfestet, og synes derfor ikke i figuren. Ytterligere syv replikaer lå 
i overnattingsleiren for reenactors i sørøstre del /nede til høyre. 

Totalt ble det funnet 48 gjenstander som ble dokumentert.

Pre 2013      Post 2013Afk 6 funn

J/E 18 funn

VKII 4 funn

MVS 1 funn

MVF/MB 19 funn

AFK- Det ble gjort seks funn av gjenstander eldre 
enn 1537, hvorav fem ligger i tilknytning til området 
der det skal ha vært jernaldergraver. 

Replika- Det er 14 replika/gjenstandskopier og 
vikingtidsinspirerte gjenstander blant funnene. 
De fleste av replikagjenstandene lå ved teltleir for 
reenactors.

Mynt- Det ble gjort to dokumenterte funn av mynter 
(1 kr 1983 og 10 øre 1975). Imidlertid antar vi at 
rundt 30 mynt ble plukket vekk uten kartfesting i 
dette søket.

Alkohol- Et alkoholrelatert funn (en ølbunn fra 
Midgardsblot). Også denne funnkategorien ble imidlertid 

hovedsakelig ikke registrert på dette søket, og rundt 30-
40 ølbunner, korker og pulltabs har trolig blitt plukket 
vekk uten registrering.

Våpen-Tre funn kan knyttes til funngruppen våpen. 
Fra sivil bruk er en hylse til en slaktemaske, altså 
benyttet i redskap for å avlive husdyr, samt et fragment 
av en blykule. Fra militær bruk er et antatt fragment av 
en granat. 

Andre gjenstander- 22 funn ble satt i kategorien 
andre gjenstander. Det dreier seg både om utstyr 
fra historisk tid, slik som en kuhornknapp og en 
klokketrekker, men også utstyr som kan knyttes til 
marked og festival, slik som en kulepenn og en klype 
som en mikrofon festes i.
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4.4.2 Gjenstander – søk 2 4.4.3 Gjenstander – søk 3 

Figur 28: Gjenstandstyper søk 2 Figur 29: Eksempler på funn av replika søk 3.

Totalt ble det funnet 62 gjenstander.

Pre 2013      Post 2013

Totalt ble det funnet 128 gjenstander.

Pre 2013      Post 2013
Afk 0 funn

J/E 8 funn

VKII 0 funn

Afk 0 funn

J/E 18 funn

VKII 34 funn

MVS 0 funn

MVF/MB 54 funn

MVS 12 funn

MVF/MB 64 funn

Replika- Det er 17 replika/gjenstandskopier og 
vikingtidsinspirerte gjenstander blant funnene. 
De fleste av replikagjenstandene lå ved teltleir for 
reenactors. 

Mynt- Det ble gjort 34 funn av mynter. Tre mynter 
regnes som eldre bruk/jordbruk, 1 skilling 1820, 2 
øre 1947 og 1 øre 1957. Fem mynter er utenlandske, 
med en svensk, en sveitsisk, og tre euromynter. 

De fem utenlandske myntene mener vi gjenspeiler 
Midgardsblot sitt publikum. 26 mynter er gangbare 
norske mynter, men siden søk 1 ble foretatt etter 
MV 2017, antar vi at de fleste av disse myntene også 
gjenspeiler MB. 

Andre gjenstander- Elleve funn ble satt i kategorien 
andre gjenstander.

Replika- Det er fem replika/gjenstandskopier og 
vikingtidsinspirerte gjenstander blant funnene. 

Mynt- Det ble gjort 16 funn av mynter. En mynt regnes 
som eldre bruk/jordbruk, 2 øre 1954. To mynter er 
utenlandske, to euromynter. De utenlandske myntene 
mener vi gjenspeiler Midgardsblot sitt publikum. 13 
mynter er gangbar norske og vi antar at de fleste 
av disse myntene også gjenspeiler MB, mens noen 
sannsynligvis gjenspeiler MV 2013 eller 2015. 

Alkohol- Det ble gjort 36 alkoholrelaterte funn, i 
form av flaskekorker, en vinkork, en kork fra alkoholfri 
øl, 2 pulltabs, og en tappemagnet.

Våpen- 34 funn knyttes til funngruppen våpen. 
Militær bruk (VKII) utgjør 26 funn, mest åpenbare 
er ni skarpe sporlys 303, en Lee Enfiled rifle, 

klipp for hurtiglading, og en tennsats til en tysk 
stavhåndgranat. Det er noen prosjektiler, og hylser 
fra tyske håndvåpen, 7,62 og 9 mm, en hylse til en 
signalpistol og en hylse til 20 mm flak. Seks funn er 
hylser merket RA 1951 og 1952, disse kan stamme 
fra militær aktivitet etter VKII, eller fra sivil bruk. Fra 
sivil bruk, jakt er det fire funn, en hylse til haglegevær 
kal 12 og tre eldre prosjektiler.

Andre gjenstander- 37 funn ble satt i kategorien 
andre gjenstander. Disse omfatter åtte funn med to 
brikker merket MAZA, hæljern til sko og andre deler 
fra diverse materiell fra VKII.

MVS- Museets formidling er merkbar inne ved 
Gildehallen med 15 funn, to piler, og gullpapir etter 
sjokolademynter brukt i aktiviteter for barn.
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Figur 30: Gjenstandstyper søk 3

4.4.4 Gjenstander – søk 4 

Totalt ble det funnet 210 gjenstander.

Pre 2013      Post 2013Afk 2 funn

J/E 24 funn

VKII 22 funn

MVS 6 funn

MVF/MB 156 funn

Alkohol- Det er 78 alkoholrelaterte funn fra dette 
søket. 19 funn er tappemagneter fra MB, i tillegg 
finnes en tappemagnet fra Notodden Bluesfestival. De 
øvrige 57 funnene er mest flaskekorker fra øl- og sider, 
og noen pulltabs fra vikingleiren. En mengde ølkorker 
lå rundt et åpent ildsted nordøst for Gildehallen (under 
sceneområdet til MB) og gjenspeiler nok lystige lag 
rundt bålet og kveldsøktene på MV. Salg av alkohol 
under MB foregår ved plastglass, og ved salg av 
flasker åpnes denne i baren. 

Våpen- Ti funn knyttes til funngruppen våpen. Fem 
funn knyttes til militær bruk under VKII, hvorav det 
mest åpenbare er patronhylse merket RA 1940, en 
klippramme til hurtiglading og et prosjektil.  To funn 
er hylser merket RA 1952, disse kan stamme fra 
militær aktivitet Post VKII, eller fra sivil bruk. Fra sivil 
bruk er en hylse til haglegevær kal 12 og en hylse til 
en slaktemaske.

Andre gjenstander- 66 funn ble satt i kategorien 
andre gjenstander. 3 av disse er brikker merket MAZA, 
og andre deler fra diverse materiell fra VKII. Videre 
finnes en rekke utstyr knyttet til marked og festival, 
som maljer til presenning, ulike skruer, fragmenter av 
lær og pyntenagler.

MVS- Museets drift kommer til syne inne ved 
Gildehallen med 3 funn, alle slåtte myntmerker 
(suvenirmynter som publikum selv kan være med å 
lage).

Figur 31: Eksempler på replikafunn Søk 4

Afk- Det ble gjort to funn av gjenstander eldre enn 
1537. Et av funnene er tolket som andre halvdel av 
relieffspennen funnet i søk 1.

Replika- Det er 22 replika/gjenstandskopier og 
vikingtidsinspirerte gjenstander blant funnene. 

Mynt- Det ble gjort 32 funn av mynter. 6 er eldre 
mynter, ½ skilling 1839, 2 øre 1906/07, 2 øre 1933, 
25 øre 1940, 1 øre 1940 og 10 øre 1989. Fem er 
utenlandske, 3 danske, 1 svensk og en sveitsisk. 22 er 
norsk gangbar mynt.
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Figur 33: Alle funn (fire søk) fordelt på aktiviteter.

Figur 34: Alle funn (fire søk) fordelt på funnkategorier. 

Figur 35: Funn generert henholdsvis før (grønt) 
og etter (rødt) oppføring av Gildehallen.

Figur 32: Gjenstandstyper søk 4

Total funnmengde 2017 og 2018 – fire søk. 

5.1 Gjenstander deponert før 2013 

5.1.1 Afk – arkeologiske gjenstander

SØK Afk J/E VKII MVS MVF/MB TOTAL

SØK 1 6 18 4 1 19 48

SØK 2 0 8 0 0 54 62

SØK 3 0 18 34 12 64 128

SØK 4 2 24 22 6 156 210

Total 8 68 60 19 292 449

SØK Afk Replika Mynt Våpen Alkohol Andre Gjenstander

SØK 1 5 14 2 3 1 22

SØK 2 0 17 34 0 0 11

SØK 3 0 5 16 34 36 37

SØK 4 2 22 32 10 78 66

Total 8 58 84 47 115 136

Pre 2013 = 136 funn                                       Post 2012 =  311 funn

5. Mange deponeringsprosesser – kompleks arkeologi
Her har ulike prosesser deponert arkeologisk 
materiale i et område, uten at det er lett å skille fasene 
fra hverandre stratigrafisk, typologisk eller gjennom 
daterende naturvitenskapelige prøver. Deler vi de 

437 funnene inn i før og etter 2013, altså åpningen av 
Gildehallen ser vi at området hadde 136 funn spredt 
over ca. 1600 år, deretter har 311 nye gjenstander 
blitt tilført som følge av Gildehallens fem år i drift.

Figur 36: Funn fra jern- og middelalder.

ID Gjenstand

230510 Fragment av plate til relieffspenne? Salins stil I. Folkevandringstid 400-550 AD

230511 Flat sølvplate med trapesformet snitt. Forgylling på oversiden. Lengde 12 mm

230512 Sølvklipp med flat underside, og rille på oversiden. Punktdekor og forgylling. Lengde 16 mm

230513 Anheng, andefot i sølv.  Finsk-ugrisk type. Største mål 23 mm. Antatt datering 700- 1000 AD

230514 Vektlodd i bronse. Tablettformet. Høyde 9 mm, diameter 39 mm. Jern-/middelalder

230515 Bronsebarre

246986 Fragment i kobberlegering

246979 Fragment av plate til relieffspenne? Salins stil I. Folkevandringstid 400-550 AD
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Funnene fra århundrene med jordbruk og annen aktivitet 
er relativt sett ikke så mange. Totalt er det funnet 68 
gjenstander som vi daterer til perioden 1537-2013 når vi 
ikke regner med gjenstander som knyttes til MAZA/VKII. 
Ti av disse er mynter. Mynter fra 1820 og 1839 utgjør 
de eldste daterbare myntene fra etterreformatorisk 
tid. 14 av funnene er våpen, våpendeler eller rester 
av ammunisjon fra etterkrigstiden. 44 av funnene er 

klassifisert som «andre gjenstander», og inneholder 
for eksempel slagg, krittpiper, hestesko, diverse 
gjenstander i bronse og noen knapper. Av funn vi kan 
knytte til gården er for eksempel en kuhornknapp, en 
klokketrekker til lommeur, og en norsk 1 skilling species 
1820. Funnene stemmer med inntrykket av at jordet var 
skogsbeite eller skogkledd, og ble ryddet fram igjen på 
1800- og 1900-tallet.

Figur 37: Kartet viser plassering av funn fra jernalder/middelalder (brun markør). Nummereringen tilsvarer Askeladden-ID. 
De fem funnene som ligger samlet antas å representere gravfeltet fjernet i 1921 (også markert som Askeladden-ID 42080).

Figur 39: Funn fra gårdsdrift 1800- og 1900-tallet

Figur 40 Utbredelsen av gjenstander knyttet til etterreformatorisk tid frem til 2013.

Kuhornknapp                        Klokketrekker                              1 skilling 1820             Fingerbøl                      1/2 skilling 1839    Stilk av krittpipe

Figur 38: Anheng i sølv formet som en fuglefot (svømmefugl). Finsk- ugrisk anheng, 
antatt produsert i Karelen.  unn fra jernalder eller en replika? - andre funn fra jern 

-middelalder.

5.1.2 Jordbruk og eldre aktivitet (1537-2012)
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Merker for verktøybruk? Forside. 

Hæljern fra sko

Figur 41 Figuren viser et utsnitt av funnspredningen i den nordre delen av område 2.

Figur 42: MAZA – georeferert kart over bygg. Til venstre utsnitt av Gildehallen (lys blå) og MAZA bygg 16 (hylsetilvirkning) og 17 
(ammunisjonskontroll).

Merker for verktøybruk, bakside

Hylse 20 mm flak

5.1.3 MAZA/VKII

MAZA var avsperret og et kraftig gjerde avgrenset 
leiren. Gjerdet gikk langs nordsiden av dagens 
Birkelyveien og svært få spor etter MAZA ble gjort i 
område 1 og 3. Kun fem funn er datert til 2. verdenskrig 
på sørsiden av Birkelyveien. Søk inne ved Gildehallen 

og innenfor leirområdet i vårt område 2 gir imidlertid 
en rekke funn som vi knytter til MAZA. Store deler av 
området rundt Gildehallen er opparbeidet, og det er 
i de hittil mer urørte sonene i nord og øst at funnene 
dukker opp.

I det sørvestre hjørnet av den store leiren lå 
aktiviteter man nok ikke ønsket plassert nært 
områder med mye folk. Her lå bygg for hylsetilvirking, 
ammunisjonskontroll og patrontilvirkning (bygg 16, 
17 og 18). Ved funn av skarp ammunisjon og en 
komplett Lee Enfield rifle under søk 3 ble sikkerhet et 
viktig tema. Ni runder med skarpe 303 sporlys lå rett 
under torven 4-5 meter fra et stort utendørs ildsted. 

Rundt dette ildstedet samles frivillige og grupper 
under dager med arrangement. Området måtte 
altså klareres for skarpe funn. Skarp ammunisjon til 
håndvåpen er regnet som stabilt og dette ble fjernet 
slik rutinene er ved arkeologiske undersøkelser der 
slike funn gjøres. Slike funn kan på avtale leveres til 
lokalt politikammer for destruksjon.

Med funn av tennsats til en tysk stavhåndgranat ble 
situasjonen litt alvorligere. Tennsatsene er i seg selv 
ikke høyeksplosive, og de er normalt regnet som 
stabile. Sprengkraften er likevel stor nok til å påføre 
skade på hender, øyeskader m.m. så forsvaret ble 
kontaktet. Det er Vfk som er ansvarlig for området og 
de som utfører arbeidet som metallsøk og maskinfører 
som skulle opparbeide området. Tennsatsen i seg selv 
var ikke det alvorlige, men den ble sett som en indikator 
på at skarpe sprenglegemer kunne ligge i området. Fra 

Maza vil både kraftigere granater og glassampuller 
med giftstoffer benyttet i gassrenseutstyr kunne ligge 
i bakken. De tyske stavhåndgranatene har sikring i en 
snor som går fra bunnen av trehåndtaket og opp mot 
tennsatsen. Tennsatsen antenner så sprengladningen. 
Etter over 70 år i jorden vil tre håndtaket være nedbrutt 
og sikringene er da ikke lengre funksjonelle og 
granatene kan utløses kun ved berøring og de har stort 
skadepotensiale. Vi la derfor om tempoet. Heldigvis 
dukket det ikke opp flere skarpe funn, og alt løste seg.
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5.2 Funn deponert etter 2012

Totalt er 311 funn regnet som tilført området etter 
åpningen av Gildehallen i 2013. Av nysgjerrighet 
har vi prøvd å se om funnene stammer fra de to 
festivalene, eller fra Midgard vikingsenters drift.

5.2.1 Midgard vikingsenter 

Bare 19 av gjenstandsfunnene kan bestemmes til 
drift og formidling ved Midgard vikingsenter. Åtte 
av funnene er papir fra sjokolademynter, og tre av 
dem er myntavslag. Det er også et par pilspisser, 
og en dartpil. Disse funnene ligger hovedsakelig på 
nordsiden av Gildehallen, og gir en brukbar indikator 
på hvor museet driver med bueskyting og skattejakt 
med sjokolademynter for barn.

5.2.2 Midgardsblot og 
Midgard vikingfestival

151 av funnene er mulige å relatere 
entydig til Midgardsblot, mens 142 
funn er tilskrevet «MB/MV», altså 
at vi anser funnet som tilknyttet 
festival- og markedsaktivitetene, 
men ikke kan avgjøre fullt ut hvilket 
arrangement der er snakk om.

Tennsats til stavhåndgranat

Lee-Enfield rifle

Figur 43: Eksempler på funn knyttet til MAZA

Figur 45: De tre funnene klassifisert som «replika» er myntavslag.

Figur 44: Det er ikke gull alt som glitrer. 

Her aluminiumsfolie fra sjokolademynter.
Figur 46: Noe nytt og noe gammelt. Et av funnene skriver seg fra Midgardsblot.

Skarp ammunisjon 303 sporlys, 1943

30Svartmetallsøk 201829



Selv om ikke hvert enkeltfunn kan bestemmes til riktig arrangement, gir funnspredningen i seg selv informasjon. 
I område 1 er det vanskelig å skille mellom Midgard vikingfestival og Midgardsblot, mens vi har flere indikatorer 
rundt Gildehallen (område 2).

I område 2 antar vi at en rekke funn fra søkene 3 og 
4 (i 2018) kommer fra Midgard Vikingfestival 2013, 
2015 og 2017. Et svakt mønster med myntfunn og 
noen replika følger den buede handlegaten som 
settes opp nord i område 2. Mynten funnet her bærer 
preg av å ha ligget i jorden i flere år, og Midgardsblot 
har ikke aktivitetssoner her, utover back-stage og rigg 
område. Alkohol er synlig her med mange ølkorker 
og det stemmer godt med bruk av et stort sentralt 
ildsted til festlig lag på vikingfestivalens kveldstid 
(se også kapittel 6). Under Midgardsblot er dette 
arealet tildekket av scenene, så ølkorkene settes i 
sammenheng med vikingfestivalen.

Figur 48: Mynter funnet i på søk 4, område 2. Myntene bærer preg av å ha ligget uten noen 
år, og kobles til handlegaten under Midgard vikingfestival 2013 eller 2015.

Figur 47. Funnspredning fra festival og marked
Figur 50. Figuren viser spredningen av gjenstandstyper fra marked og festival. Legg merke til det store antallet alkoholrelaterte funn nord 
for Gildehallen, samt myntfunnene som følger den buede strukturen langs handlegaten. Disse bør være mistet i forbindelse med Midgard 
vikingfestival. Replikafunn i vikingleiren i område 3 er nå mer synlig.

Figur 51: Områdebruk Område 2. Midgard VikingfestivalFigur 49: Områdebruk Område 2. Midgardsblot 2018.
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6 Aktiviteter etter Gildehallens oppføring 6.1 Handel
6.1.1 Markedsboder

De to store funngruppene med mynt og alkoholrelaterte 
gjenstander kan relativt uproblematisk tilpasses en 
tradisjonell arkeologisk tolkning. Mynter går greit 
inn som handelsindikator, mens alkoholrelaterte 
funn settes i klassen livsmiddel. Alkohol er noe som 
etterlater seg lite spor i vikingtidens arkeologiske 
materiale, men som er godt kjent fra skriftlige kilder. 
Funnene av aluminiumspapir fra sjokolademynter går 
også inn som livsmiddel.

Barn blir synlig med to funn, en speiderkniv med butt 
spiss og en lekemynt fra et opplæringsspill. Barn er 
særlig tilstede på Midgard vikingfestival, i driften 
på Midgard Vikingsenter, men det er også en del 
barn på Midgardsblot, og festivalen prøver å ha en 
familievennlig profil. Kniven er funnet i leiren til Borre 
vikinglag etter Midgardsblot i 2017, og kan være 
mistet av et barn i reenactmentleiren. 

Pilspissene funnet ved Gildehallen er ikke replika, men 
moderne spisser av en type som også arkeologisk ikke 
ville ha blitt regnet som spisser ment for krig, men for 
trening. For å kunne se aktivitetene settes de likevel i 
kategorien våpen. 

Sminke er synlig med to funn, en sminkebørste og en 
malerpensel med sminkerester. Pensel til sminke er her 
ikke nødvendigvis kvinne relatert. Mange menn hadde 
heldekkende ansiktsmaling under Midgardsblot, mest 
«corpspaint», og på åpningsblotet litt blod. Hos menn 
dominert altså fargene hvit og sort, noen også med 
litt rødt. Malerpenselen er funnet i området hvor 
en stand hadde gratis maling av figurer på hud og 
ansiktsmaling for barn og voksne. 

Under drakt ligger også smykker og perler og en 
rekke av replikaene. Noen av metallperlene som er 
funnet brukes også av både menn og kvinner. Dette 
gjelder særlig en rørformet perle i sølv. Hos menn i 
både reenactment og metallmiljøene er perlene i 
gjerne brukt flettet inn i skjegg. 

Vi skal se nærmere på noen hovedtrekk vi ser eller 
forventer å se.

Metallsøk fungerer ikke for glass, så hvor mange 
moderne glassperler som ligger på jordet aner vi 
ikke, og med informasjon om bortpløyde gravhauger 
kan slike funn selvsagt bli problematiske. I de fleste 
tilfellene vil moderne innslag i legeringer av metall og 
sikkert også i glass avsløres ved nærmere analyse, 
men dette krever tid og kostander. Dette er en 
situasjon vi ønsker å unngå ved å rydde området årlig.

Vi ønsker derfor nå å klarere området etter hvert 
marked. Vi ser at det i eventuell videre bruk av 

funnene også ønskelig å se om funnene kommer fra 
Midgard vikingfestival eller fra Midgardsblot, noe som 
fram til søk IV har vært vanskelig. Men etter søk IV ser 
vi helt klart noen funn som spesifikt kan knyttes til 
Midgardsblot. MV ble sist arrangert i 2018, og både 
søk II og III ble gjennomført etter MV 2017 og før MB 
2018.  Det vil i 2019 bli foretatt søk både etter MV 
og etter MB. Samtidig kan vi da få bedre oversikt 
på besøkstall og antall deltagende reenactere og 
markedsboder og slik kunne identifisere funnene 
bedre.

Vi ser noen enkeltsituasjoner ved tap av gjenstander 
vi antar kommer fra markedsboder, som åpenbart er 
en handelsindikator i seg selv, og som må studeres 
sammen med veinettet. To funn av perler (i metall) 
i grupper på 5 og 6 har sannsynligvis falt ned fra 

bordet i en markedsbod i 2017. Mens det under søk 4 
i 2018 ble funnet tre torshammere som kan ha falt fra 
et salgsbord, og tett inntil en samling med lærreimer, 
tre glassperler og en terning i bein.

Figur 53: Opprigging av handelstelt nord i område 2. Midgard vikingfestival 2019. 

Figur 52: Sminkepensel
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Figur 54. Figuren viser de kartfestede myntfunnene i undersøkelsene, gruppert etter hvilken aktivitet de kan bestemmes til.

Figur 55: Fire norske 1 krones mynter. Forskjell i patina indikerer i det minste om det er snakk om uker eller år siden de ble mistet. Mynten 
til venstre er funnet i 2018, men ble nok mistet under MV noen år tidligere, mens den til høyre nok ble mistet under MB i 2017 og så plukket 
opp på søk 2 utført uken etter at festivalen var gjennomført. Mynten til venstre (1 kr 2011, er mistet 2-4 år før mynten til høyre (1 kr 1999) 
så årstall gir ingen indikator.

6.1.2 mynt

Mynter (og vektlodd) vil oftest i et forhistorisk materiale 
bli regnet som handels- eller ferdselsindikator, noe de 
også er hos oss, men i vårt materiale ser vi at de også 
kan vise til for eksempel overnattingsfasiliteter eller 
områder der det danses – slik at pengene ramler ut 
av lommene. Om noen få år er nok disse markedene 
nesten kontantløse ettersom kortterminaler og vipps 
nå faser ut behov for mynt, og da kan man tenke seg 
at eventuell mynt som dukker opp i søkene kan 

representere alt utenom handel! 12 av myntene regnet 
som deponert før Gildehallen ble bygget, mens 72 
regnes som tilført området etter 2013, og særlig fra 
og med 2015, da bruken av område 1 økte. De ca. 30 
myntene som ble fjernet uten registrering under søk 1 
var gangbar mynt, og forstås som mistet i forbindelse 
med marked og festival. Regner vi inn disse ca. 30 blir 
det 12 eldre og ca. 102 mynter tilført etter 2013.

6.2 Fest og festival!

Vi vet at det er festlige tilstelninger med musikk som gjør at området har så mange gjenstandsfunn. Ville vi 
fanget det opp i et arkeologisk kildemateriale alene?

6.2.1 Alkohol

På metallfestival drikker man vel øl? Under Midgardsblot benyttes tappesystem med bunntapping. 
Bunnproppene er svakt magnetiske og de finner vi derfor med metalldetektoren. Vi forventet funn av mange 
slike. Det ble under Midgardsblot 2017 servert ca. 9000 glass øl med slike bunner og i våre funn finnes kun to! 
og begge de to bunnene vi fant stammer fra 2017. Her er aktivitetsnivået ikke gjenspeilet i funnene.

Deponeringstidspunktet for en mynt kan til en viss 
grad bestemmes. En mynt får etter kun få uker en 
mørk patina som viser at den har ligget ute. Slik kan vi 
anta at de blanke, friske myntene er mistet sommeren 
2017, mens de med mørkere patina er mistet i løpet av 
de siste 2-4 årene. Under avbildes fire kronestykker 
funnet på jordet i 2017, som viser patina, og 
pregingsår. Myntrekken som nå sirkuleres har valører 
på 1, 5, 10 og 20 kr og den ble innført i perioden 1994-
1998. Årstallet gir ingen god indikator for året de ble 
mistet, til det er tidsvinduet for kort. En mynt gir dog et 

første mulig årstall den kan være mistet, en terminus 
post quem-datering. I sirkulasjonsmønster ser vi 
sjelden mynter i stor mengde samme år de er preget. 
Blant de 36 myntene funnet i 2017 er kun tre preget i 
innenfor perioden 2013-2017, med 2015 som yngste 
årstall. Fraværet av 50 øre mynter, som ble sist preget 
i 2011 og som opphørte som gyldig betalingsmiddel i 
2012, forsterker bildet av et myntmateriale mistet etter 
2013. Mynter preget på 1990-tallet er fortsatt i omløp, 
så patina er i mange tilfeller det eneste vi kan gå etter.

Figur 56: En bunnpropp fra ølglass datert 2018. Til høyre div ølkorker.
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6.2.2 Musikk 
Funn av en munnharpe i jern ble gjort under søk 4, 
og med kun lett overflaterust synlig kobles denne til 
Midgardsblot 2018. Munnharpen antar vi er en kopi av 
et dansk funn og vi regner den derfor som en 

replika. I danske funn er munnharper fra både vikingtid 
og middelalder kjent. Vårt funn ligner mest på en 
munnharpe fra Gammeltoft på Helgenæs. Denne 
munnharpen ble funnet under utgraving av et grophus 
fra vikingtiden. (kilde: http://levendemusikhistorie.dk/
instrumenterne.html).

Figur 57. Utbredelse av alkoholrelaterte gjenstander. Bare ølbunnene representerer (lovlig) alkoholkonsum inne på festivalområdet under 
Midgardsblot, og vi regner derfor med at pulltabs og ølkorker fra dette området må stamme fra Midgard vikingfestival. Legg merke til 
ølbunnene foran sceneområdet nord for Gildehallen, og den ene souveniren som er forsøkt tatt med hjem, men som har blitt gjenglemt i 
campen.

Figur 59: Munnharpe

Proppene har også en annen artig funksjon. På noen 
propper var det lagt inn motiver og årstall. Mange 
publikummere tok med slike som suvenirer. En av 
publikummerne (Yngve X) som bor i Stokke (19 km sør for 
Borre) har tolv slike bunner liggende på kjøkkenbenken. 
Konsentrasjonen av bunner fra Midgardsblot 2017 er 
altså seks ganger større på en enkelt boligadresse i 
Stokke, enn inne på selve festivalområdet.   

Sannsynligvis finnes slike bunner også i mange 
andre land. Nå har Midgardsblot en miljøprofil, og 
for framtidens arkeologer ser vi at denne festivalen i 
alle fall tar oppryddingen på alvor. Det ble heller ikke 
funnet flaskekorker på søk 2, så arkeologisk tolker vi vel 
da Midgardsblot 2017 som alkoholfritt? Salgstall for øl 
og samtidige og til dels pålitelige øyenvitner forteller at 
dette ikke er riktig.

En stor mengde ølkorker og noen mynter dukket opp 
under scene for Midgardsblot og videre nordover. Noe 
kan gjenspeile backstageområdet til Midgardsblot, 
men de fleste funnene gjenspeiler nok Midgard 
Vikingfestival. Under Midgard Vikingfestival er et stort 
åpent ildsted i bruk, og her samles markedsfolk og 

reenctorer til lystig lag på kveldstid. Ildstedet er også 
benyttet til å iscenesette en vikingtids kremasjon for en 
filminnspilling. I forbindelse med funn av ammunisjon i 
2018 ble ildstedet fjernet og bakken under og rundt 
ildstedet søkt nøye over. I massen fra ildstedet lå det 
flere hundre spiker, ølkorker med mer.

Under Midgardsblot tappes mest øl på plastglass, 
og det som selges av drikke på flasker åpnes i baren 
og helles over i plastglass ved salg. Alle korkene ble 
funnet på jordet under søk I og tilhører trolig MV og 
eventuelt også vikingleiren under BM og er nok spor 

etter flasker åpnet i teltleiren på markedenes kveldstid. 
Tydeligere ble funngruppen alkohol inne på området 
ved Gildehallen og søkene 3 og 4 i de mer urørte 
områdene i nord. 

Figur 58: Ildstedet nordøst for Gildehallen. Her samles reenactere på kveldstid under Midgard Vikingfestival, og andre større arrangement. 
Under Midgardsblot lå ildstedet dekket av sceneområdet og er ikke i bruk. Dette ildstedet genererer mye aktivitet og mange funn. 

Imidlertid vet vi jo at det spilles mye musikk på Midgardsblot, ikke bare på munnharpe, uten at materialet viser dette. Vi har 
bare ett annet klart musikkrelatert funn, som er en klype som trolig stammer fra en mikrofon. Hva er dette for musikkfestival?
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Figur 60. Sceneområdet, i vårt søkeområde 2.

Figur 61: replikafunn fordelt på funnkategorier

Figur 62: Alle funn satt inn i funnkategorier

Figur 63: Bjelle i lærreim

6.4 Camping

Mange tilreisende overnatter i festivalcampen på Borrestranda, og vil ikke generere gjenstandsmateriale 
knyttet til campinglivet. Likevel er det en «vikingcamp» i vårt undersøkelsesområde (område 3), uten at vi 
lett kan skille dette ut i materialet. Imidlertid har dette området heller ikke vært undersøkt like intensivt som 
områdene 1 og 2. Telt er likevel synlig med ni funn av presenningsøyer fra store festivaltelt, teltplugg og bolter 
til teltrammer. Vi ser dermed ikke overnattingene, men en annen type midlertidige konstruksjoner.

6.5 Konklusjon totalt funnbilde

Avtrykket av Gildehallen har s-predt seg med de to festivalene, og dekker nå ikke bare selve Gildehallområdet, 
men også ut på de to jordene i sør. Sannsynligvis ligger det også mange funn på festivalcampen nede ved 
Borrestranda. Avtrykket domineres av drakt/smykker, livsmiddel og handel. Telt blir synlig med funn av 
teltplugger og forsterker bildet av store, men ikke permanente arrangement med handel og fest. Utover 
funnene blir ingen arkeologisk lesbare spor etterlatt.

Ser vi på replikafunnene er det arkeologiske avtrykket entydig mot et eller flere store sosiale arrangement og 
handel. Ingen faste bygg, men vi ser funn etter midlertidige konstruksjoner (Telt).  

I replikafunnene utgjør de to kategoriene «Drakt, smykke og personlig utrustning» og «Religion og kult» til 
sammen 81% av funnene. Dette er anheng, ringer, perler, og beslag som faller av i festivaltrengselen, der man 
handler og der man overnatter. 

Ser vi på alle funn Post 2013 kommer mynter og alkohol til, og da utgjør de tre kategoriene «Drakt, smykke 
og personlig utrustning», «Handel og verdimål» og «Husgeråd og livsmiddel» ca. 82% av funnene. Handlet og 
drukket har man, og smykker har man mistet, men sjokolademynter er det eneste vi arkeologisk kan se at man 
har spist! Mat er ikke tilstede i våre funn.

7 Bruk og funn av replikaer

Replika gjenspeiler personlig utstyr som er tilfeldig 
mistet, og fire tilfeller av antatte tap av gjenstander 
direkte fra markedsboder. Replika kan settes som 
personlig utstyr som smykker, amuletter, ringer, 
draktspenner/maljer, og beslag. De fleste er av 
metall, men det er også noen funn av glassperler og 
en trening i bein her. På markedene og festivalene 
mister man jf. våre funn, replika man arkeologisk 
setter i kategoriene amuletter (torshammere og kors), 
og personlige gjenstander (smykker, beslag, ringer 
og perler).

Funnkategori – 
replika 58 funn

Undertype Antall %

Bygning Bygningsdeler, spiker, osv. 0 0

Drakt Drakt, smykker, og personlig utrustning 36 63,2

Handel Vektlodd, mynt, hakkesølv, barrer 4 7

Håndverk Verktøy, tekstil, lær,metallhåndverk, fiske, jord- og skogbruk. 0 0

Husgeråd Råvareforedling, redskap, matrester, servise. 2 3,5

Spill Spillebrikker, musikk, leker 2 1,7

Transport Hesteutrustning, transport 0 0

Kult Amulett, miniatyr 13 22,8

Våpen Våpendeler, rustningsdeler, skjold 1 1,7

Funnkategori – 
replika 58 funn

Undertype Antall %

Bygning Bygningsdeler, spiker, osv. 12 3,9

Drakt Drakt, smykker, og personlig utrustning 56 18.2

Handel Vektlodd, mynt, hakkesølv, barrer 75 24,4

Håndverk Verktøy, tekstil, lær,metallhåndverk, fiske, jord- og skogbruk. 17 5,5

Husgeråd Råvareforedling, redskap, matrester, servise. 121 39,4

Spill Spillebrikker, musikk, leker 5 1,6

Transport Hesteutrustning, transport 1 0

Kult Amulett, miniatyr 15 4,9

Våpen Våpendeler, rustningsdeler, skjold 5 1,6
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Etter at våre søk ble kjent blant festivaldeltagerne er vi 
kontaktet om flere gjenstander folk har mistet og flere 
har gjenkjent og fått returnert sine gjenstander. Av 
gjenstander som vi ikke har funnet igjen er en replika 
av en fingerring fra middelalder, en replika berlokk 
i gull fra romertiden og et kjede med et 30-talls 
glassperler og flere ringspenner. Tidsmessig mistes 
det på et moderne vikingmarked altså gjenstander 
fra hele jernalderen, middelalderen, og slengere fra 
bronsealder. 

Ringnåler er et vanlig funn fra vikingtid, og de ble nok 
benyttet av både fattig og rik. Også blant reenactors 
er ringnåler utbredt. En reenactor har meddelt at han 
i snitt minster minst en hvert år. I metallsøkfunn for 
Vestfold (ca. 1650 funn gjort i perioden 1991-2019) 
er ringnåler blant de vanligste funngruppene. Det er 
derfor ikke overraskende at ringnåler utgjør 10 % av 
våre replikafunn. 

To små jernringer er sannsynligvis falt av en ringbrynje, 
eller de er løse ringer til å reparere ringbrynjer. Dette er 
muligens spor etter en kampgruppe – Borre Fylkingen 
som har oppvisninger på både Midgard Vikingfestival 
og Midgardsblot. Miljømessig passer funn av brynje 
i miljøet rundt en Gildehall. Våpen er utover dette 
funnet og pilspissene fra Midgard Vikingsenter er 
våpen ikke synlig, så freden rådde nok.  

Reenactors på et vikingtidsmarked og markedsbodene 
har gjerne også med seg gjenstander fra eldre og 
yngre tidsperioder. Det ser vi i funn av en fuglespenne 
fra merovingertiden, samt kors og andre gjenstander 
fra middelalder. 

Eldste er dateringen på en hestefigur fra bronsealder. 
Bronsehesten er kopi av et svensk funn fra 

Tågaborgshöjden, Hälsingborg, Skåne. Siden denne 
hesten er støpt i god bronse, og kun har overflatiske 
spor etter moderne verktøy ville den om noen år gitt 
usikkerhet. Det er bosetningsspor fra bronsealder på 
Borre, så dette funnet kunne ha blitt feiltolket dersom 
hesten ble funnet først om 80 eller 180 år. Noen 
torshammere, ringer, perler og ringspenner kunne 
også vært vanskelig å skille ut.

7.2 Case Kari

En person, la oss kalle henne Kari, skulle på 
Midgardsblot i 2015, og drev samtidig og flyttet bolig. 
Tidligere hadde Kari på et annet historisk marked 
kjøpt to kopier av bronsedyr funnet i Sverige. Få 
ønsker å gå på konsert med en eske fra flyttelasset 
sitt i hendene, så for å rekke en konsert ble en eske 
fra flyttelasset satt inn i et telt i reeactment leiren, 
og der falt en bronsehest ut, mens en bronsehjort 
ble med hjem. Hesten skulle egentlig ikke være med 
på Midgardsblot, men ble ved en tilfeldighet likevel 
mistet der. Kari får nå igjen hesten sin, og det er greit 
at denne ikke ligger i jorden på Borre lengre. 

Året etter (2016) mistet samme Kari to ringnåler på 
ca. samme sted. Ringnålene ble da benyttet til å holde 
teltduken sammen, og falt av under ned pakkingen 
av teltet. Under Midgardsblot 2016 lånte Kari ut 
serk og smykker til en venninne. En fuglespenne, en 
merovingertidsreplika gikk da tapt. I 2018 ble denne 
fuglespennen funnet under metallsøk ved Gildehallen. 
Kari står da for fire replika funn. Kari har vært til stede 
både på alle MV og MB, men alle de fire gjenstandene 
ble mistet under MB i 2015 og 2016. Enkeltpersoners 
utstyr og vaner kan påvirke materialet sterkt!

En type replika som brukes mye av både reenactors 
og metallhoder er torshammeren. Det er totalt funnet 
seks torshammere og tre av disse synes mistet ved 

salgsboder under Midgardsblot 2018, mens to kan 
skrive seg fra Midgardsblot sitt publikum. En er funnet 
i vikingleiren. 

Det er åtte funn av torshammer og kors. Torshammere 
utgjør seks funn av fem forskjellige typer. Et kors 
og et opp-ned montert kors i kobberlegering ble 
funnet i 2017. En torshammer var knekt og bitene 
ble funnet under to forskjellige søk og over 30 meter 
fra hverandre. To torshammere er i sølv, mens fire 
er i kobberlegeringer. Torshammere opptrer sjelden 
som funn i arkeologiske kontekster i Vestfold, men 
på moderne vikingmarkeder er den er vanlig syn 
og mange typer selges på markedene. torshammer 

benyttes ofte både i reenactment og metallmiljøene, 
og de bæres både av menn og av kvinner. Korset som 
anheng slår inn i norsk arkeologisk materiale i sen 
vikingtid og tidlig middelalder. Fra våre funn ser korset 
ut som en kopi av et funn som stilmessig bør ligge i 
sen vikingtid – tidlig middelalder.  Det andre korset 
regnes ikke som en replika. Korset er montert opp-
ned og året 2017 er risset inn. Også publikummere 
plukker opp gjenstander, og minst et funn til (et kors) 
er gjort på markedsjordet.

Figur 64: Funn satt i kategorien Religion og kult

7.3 Hammeren og korset
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Figur 68. Figuren viser hvordan replikafunnene fordeler seg i område 1, der det også er kjent arkeologiske kulturminner. Rune-R som ikke 
har en callout, indikerer tidliger antatt plassering for fjernet gravfelt. Vi antar nå at beste sted å plassere dette gravfeltet er ved de fem 
funnen i midten (bla er anheng og to fragment av en relieffspenne funnet her) 

Figur 67: (Venstre foto) Hest i bronse. Kopi av et svensk funn fra bronsealder mistet på Midgardsblot 2015. (Høyre foto) Kors funnet på 
jordet. Korset er en moderne replika, og er svært tæret er kun kort tid i jorden. Denne gjenstanden ville på grunnlag av legering og kvalitet 
sannsynligvis være lett å skille ut som moderne.  

Figur 66: Reenactors Kirsten Marie Tufte og Geir Røvik og metallhode og reenactor Kim Arne Svingen. Både Kirsten og Kim bærer torshammer. 

Figur 65: Smykkenål

En halv sølvring funnet foran scenen i 2017 fikk sin 
forklaring i 2018 ved funn av en torshammer med 
knekt feste. Torshammeren ble funnet på toppen 
av gravhaugen ca. 30 meter unna den halve ringen. 
Også et annet funn har et slikt funnbilde. 

Et moderne beslag i aluminium ble funnet i to 
deler. For personlige gjenstander som knekkes i en 
folkemengde er dette forståelig siden delene kan 
hekte seg fast i klær og så faller ned på bakken et 
stykke unna hverandre.

De fleste av replikaene i vårt materiale er faglig 
sett ufarlige, noen har mer fantasypreg enn reelle 
vikingtidsstiler, og et fåtall er stemplet. Noen replika 
kan skilles ut fordi de er laget i legeringer som var lite 
benyttet i vikingtiden. Overvekten er mot messing 

og kobber, og ikke god kvalitet kobberlegeringer, 
som bronse og sølv som var foretrukket i vikingtid. 
Slipespor og merker etter moderne verktøy forteller 
også sitt, men dette er spor som kan bli borte dersom 
gjenstandene ligger i jorden i mange år.

Problematikken her er to-veis. Ettersom det er kjent 
arkeologiske funn fra jordet og disse nok stammer 
fra to gravhauger jevnet ut i 1921, kunne noen av 
funnene gitt problemer i framtiden, ved at de ble 
oppfattet oldsaker stammende fra gravene, slik at 
forskningsbildet blir forstyrret. For det andre kan 
virkelige oldsaker bli tolket som replika.

Vi har allerede sett problemstillingen. Minst et funn 
som er innlevert som afk- løsfunn, kan være en replika 
knyttet til markedene. Anhenget avbildet på figur 38 

er tolket som afk. Skipsgraven på Borre har trekk som 
tolkes som at kvinnen i graven er av østlig opphav, og 
også skriftlige kilder peker østover som kontaktflate 
for Borre. Anhenget, som er en østlig smykketype, er 
altså faglig spennende dersom det er reelt. Funnstedet 
er midt i vikingleiren, og vi må vurdere om dette er 
en replika. Dette er altså en problemstilling man bør 
være seg bevist dersom arkeologiske lokaliteter skal 
benyttes til moderne markeder.

7.4 Problem med replika og arkeologisk kontekst? 
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Gildehallen ble bygget på fundamentet det står 
på og delvis under telt, i tillegg er mye av tomten 
opparbeidet med plener i ettertid. Det er likevel 
overraskende at kun et funn (bit av armeringsjern) 
kunne knyttes til byggefasen. Det ble ikke funnet 
nyere skruer, spiker, verktøy m.m. fra byggeperioden 
på tomten. Selve Gildehallen har tregulv og rengjøres, 
så det vil i hovedsak ikke komme til gjenstander i 
bakken under bygningen så lenge den står. Et funn 
er imidlertid gjort inne i selve Gildehallen i 2016. 
Under omlegging av gulv rundt ildstedet ble sand og 
steinheller byttet ut med betong og leiregulv, og en 
Olav Tryggvasons penning (replika i sølv) ble funnet i 
sanden ved ildstedet.

Noen replika og andre funn knytter seg til driften 
og museets formidling, men det er klart at det 
er festivalene og markedene med samlinger av 
reenactors som står for mye av funnene av replika, 
og som vil fortsette å gjøre det i mange år framover. 

Samlinger med mange folk over flere dager, med 
overnatting i telt uten gulv, åpne markedsboder med 
handel, musikk og dans, samlinger rundt bålet gjør 
at man tar i bruk et stort område rundt Gildehallen. 
Funnene kan likevel knyttes til Gildehallen som 
lokalitet og er dens virkeområde. Kanskje er dette 
ikke ulikt hvordan vi kan forvente også funnspredning 
rundt gildehallene fra merovingertiden og vikingtiden 
ellers på Borre? 

Hva så med Borre vikingmarked? Dette 
arrangementet gjennomføres annethvert år (1994-
2018) på Borrestranda, og kan sammenliknes med 
arrangmentene vi nå har tatt for oss – men har foregått 
i lengre tid. Her kan vi forvente et stort antall funn 
av diverse gjenstander som publikum, markedsfolk 
og reenactere mister, men også produksjonsavfall. 
På Borre vikingmarked er smeder, smykkestøping og 
jernproduksjon også tilstede, og vi har ikke rutiner for 
sikker håndtering av slagg, ovnsforing og annet. Hele 
Borre Vikingmarked foregår innenfor fredningssonen 
til gravfeltet, men i områder som i vikingtiden lå 
under vann. Med ca. 3,8 meter høyere vannstand i 
vikingtiden ligger markedsområdet plassert slik at det 
i hovedsak ikke bør finnes autentisk jernaldermateriale 
der.  

Vi er imidlertid usikre på et funn av slagg gjort inne 
på strandvollen foran gravfeltet. Dette kan være 
deponering av slagg fra markedet, men i denne sonen 
kan også reparasjon av skip, gravritualer m.m. ha 
foregått i jernalderen. Forhåpentligvis kan problemet 
belyses gjennom C14-datering.

I mars 2018 rapporterte en turgåer inn funn av en 
ringspenne som sannsynligvis er en replika knyttet 
til Borre vikingmarked.  Dette viser at det kan være 
behov for å renske også dette området. Noe av 
layouten på Borre Vikingmarked kan være felles 
over alle de årene det har vært arrangert, så det 
kunne vært en spennende case. Men området ligger 
inne fredningssonen og bruk av metallsøker her vil 
derfor kreve dispensasjon fra kulturminneloven. 
De siste årene ligger Borre Vikingmarked på 8000-
10000 besøkende, og 600-800 reenactors deltar 
så funnmengden vil nok bli stor. Festivalcamp for 
Midgardsblot ligger også i dette området. Det vil 
kreve del ressurser å gjennomføre en slik opprydding.

Det er Gildehallen som er bakgrunnen for at det 
genereres et gjenstandsmateriale i området. Etter at 
den ble åpnet i 2013 har en rekke relaterte aktiviteter 
kommet til, og dette medfører tilførsel av funn til et 
stort område rundt selve bygningen. På linje med 
arkeologiske hustufter vil altså de fleste funnene ikke 
være relatert til selve bygget, men ligge spredt rundt 
det. 

Vi følger nå opp med årlige søk etter hver festival og 
bygger videre på funnene.  Man kan så forsøke å se 
om dette har noen overføringsverdi til funnmaterialet 
ved markeder, haller og andre lokaliteter fra 
jernalderen hvor en stor mengde løsfunn opptrer. 

Arkeologisk diskuteres hvordan man påviser mindre 
lokale og regionale markeder. Markeder som ikke 
nødvendigvis etterlater seg arkeologiske spor siden 
de er temporære med bruk av enkle konstruksjoner 
eller telt. I en Gildehall slapp nok kun eliten inn, 
mens store deler av følget deres nok oppholdt seg i 
nærområdet.  Gildehallene hadde gulv og ble rengjort 
så funn kan i likhet med det vi ser her forventes mer 
omkring bygget og ikke nødvendigvis inne i bygget. 

Figur 69: Et funn er kjent inne fra selve Gildehallen. En replika i sølv. 
Kopi av en Olav Tryggvasons penning.

Figur 70: Replika - funn som stammer fra Borre Vikingmarked. Over 
ringnål innrapportert av turgåer i 2018. under, en treflikket spenne 
funnet av Gaute Sylta Lindstad under etablering av et ildsted inne 
på markedsplassen i 2012.

Figur 71: Borre vikingmarked arrangeres på Borres stranden, markert med rød sirkel. Blå linje viser vikingtidens strandlinje. Rød firkant viser 
markedsområdet ved Gildehallen. Rød stjerne er funnsted for en ringspenne. 

8.1 Moderne vikingmarked  – overførbart på arkeologiske kontekster? 

9 En ettertanke - Borre vikingmarked8 Konklusjon – Gildehallen, en aktivitetsutløsende lokalitet
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