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Innhold

Svartmetallsøk på Borre 2019

Gjenstandsmaterialet etter et moderne 
vikingmarked på historisk område

Rapporten bygger videre på rapporten publisert i juni 2019. 
En rapport som dekket oppryddingen etter festivalene arran-
gert i årene 2013- 2018 (søk 1 – 4). 

Denne rapporten dekker oppryddingen etter Midgard Viking-
festival og Midgardsblot i 2019 (søk 5 og 6). 

Rapport ved Ragnar Orten Lie og Vibeke Lia
Layout: Rune Nordseter
Takk til Endre Wingereid og Are Pedersen for 
typebestemmelser på funn fra MAZA.

«I området rundt Gildehallen har 
det vært krig på 1940-tallet.

På 2000 tallet har det vært holdt mange 
festlige lag her. Funnene forteller at her har 
folk samlet seg, handlet og mistet smykker, 
ringer, perler og mynter. De fleste var 
nok kvinner, de drakk øl og spiste kun 

sjokolade, de bodde i telt og Tor med 
hammeren gav dem styrke.»
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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 foretar derfor nå årlig 
metallsøk på markeds- og festivalområdet. Målet 
med arbeidet er å redusere sannsynligheten for at 
kopier av arkeologiske gjenstander (replikaer) havner 
i jorden på områder som er automatisk fredet. 

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. Påvise og sikre eventuelle førreformatoriske 
gjenstander som fortsatt finnes i området.

2. Fjerne eventuelle replikaer så fort som mulig, 
for å unngå at de senere blir oppfattet som 
autentisk funn fra jernalder, 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 
forvaltningen.

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 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. 

Figur 1: Område 3 under midgardsblot 

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 3. Aktører og aktiviteter i undersøkelsesområdet

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 tung politisk 
makt, og området knyttes i sagamaterialet til 
Ynglingætten. De siste 10 årene har det blitt 
gjennomført geofysiske undersøkelser som viser at 
det på jordene overfor parken lå en rekke usedvanlig 

store bygg. De siste årenes undersøkelser og funn 
er omtalt nylig (Tonning et al. 2020). 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.

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.

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

røyser.  

Figur 5: 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 4: Borrehaugene
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I det følgende vil vi gi en gjennomgang av 
den historiske bruken av området, og de ulike 
aktivitetene som kan påvirke funnbildet.

3.1 Før 1537
Sverre Marstrander beskriver i 1933 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». Sigurd Grieg skriver i Vestfolds 
Oldtidsminner (1943) at begge haugene ble lagt under 
plogen i 1921. 

3.4 Midgard vikingsenter / Midgard historisk senter

Midgard historisk senter ble bygget som Vestfold fylkes 1000-årssted, og åpnet i 2000. Senteret drives av det interkommunale 
selskapet Vestfoldmuseene IKS siden 2009. I 2018 skiftet det navn til Midgard vikingsenter. Midgard Vikingsenter driver 
formidling ved Gildehallen (område 2), og har de siste seks årene også 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. Til Gildehallen kommer tilreisende og skoleklasser for å oppleve jernalderens kongsmiljø. De fleste 
besøkende til Gildehallen holder seg trolig hovedsakelig i område 2. I september 2019 ble Vikingane sesong 
3 spilt inn ved Gildehallen i område 2. Det ble da slått opp en del telt og rigget opp slik at noen teltplugger og 
muttere kan ha blitt liggende på bakken. Av byggevirksomhet pågikk våren og sommeren 2019 bygging av 
støyskjerm langs vestlig del av område 2 og porttårn og palisade ble bygget langs sørlig av område 2.

3.6 Midgard vikingfestival

Midgard vikingfestival drives av Midgard vikingsenter, og har blitt arrangert ved Gildehallen siden 2013. 
Festivalen avholdes i oddetallsår, og det var dermed vikingfestival i 2019, i område 1 og 2 som de foregående 
år. Festivalen ble avholdt 6.-7. juli, med 254 deltagere (reeanctors/handelsfolk/kampgrupper). Besøkstallet var 
ca. 5500.  

3.7 Midgardsblot
Midgardsblot er en festival for metallmusikk som 
har vært avviklet årlig siden 2015. I 2019 hadde 
arrangementet ca. 10 000 besøkende fra over 30 
land. Vikingmarked og en leir for reenactors inngår 
i festivalen. Midgardsblot arrangeres over tre 
dager, 15.-17. august (torsdag-lørdag), med opp- 
og nedrigging i 5 dager 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. Midgardsblot benyttet 
i 2019 område 1, 2 og 3. Område 3 var utvidet 
østover i forhold til områdebruk i 2018. Midgard 
Vikingfestival arrangeres tidlig i juli, med lysere 
sommerkvelder, stabilt vær og salgsboder åpne kun 
på dagtid. Under Midgardsblot i midten august er 
det til kontrast salgsboder også åpne på kveldstid, 
kveldene blir mørkere, og været mer ustabilt, mye 
folk sirkulerer og gjenstander tråkkes relativt kjapt 
ned i bakken.  

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 var dekket av skog fram til 
byggingen av Gildehallen tok til i 2011.

3.3 Andre verdenskrig
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. 
Undersøkelsene i 2017 og 2018 har vist 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 

Figur 9. Byggevirksomhet i 2019 foregikk i område 2, med palisade og porttårn i sør og støyskjerm i vest. 

Figur 6: Registrerte gravhauger i nærområdet er markert med rød R. 
Grå R markerer løsfunn og gravminner som er fjernet.

Figur 7: Del av granat fra andre verdenskrig

Figur 8: Festivalkveld ved gildehallen
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4  Metallsøk 2019 4.2 Søk 5
4.2.1 Undersøkelse

4.1 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: 

Bildet vi er ute etter er hvordan materialet endres etter byggingen av Gildehallen i 
2013. Systemet gir en mulighet for at noen funn fra 2. verdenskrig feilbestemmes 
som tilhørende jordbruk og motsatt. På samme måte kan noen replika og 
mynter 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 områdene 1 og 2 som godt 
ryddet for eldre funn etter de seks søkene, og med søk utført kort tid etter hver 
festival vil vi i årene framover få et sikrere bilde etter hvert arrangement.

Totalt ble det funnet 77 gjenstander som ble dokumentert.

Pre 2013      Post 2013

Midgard vikingmarked benyttet også i 2019 område 1 og område 2.  Søk 5 ble foretatt av Øystein Moe i juli 2019, 
med målsetting om å få raskt tak i gjenstandene etterlatt fra Midgard vikingfestival før fortsatt aktivitet i området.

Figur 11. Midgard vikingfestivals bruk av område 2. Til høyre Øystein Moe under søk i område 2.

Figur 10. Midgard vikingfestivals bruk av område 1

4.2.2 Resultater

Afk Løsfunn eldre enn 1537

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

VKII Andre verdenskrig og MAZA (drift 1941- 1945

Afk 1 funn

J/E 21 funn

VKII 12 funn

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 (2013-2019)

MVF Midgard vikingfestival (2013, 2015, 2017 og 2019)

MB Midgardsblot (2015, 2016, 2017, 2018 og 2019)

MVS 28 funn

MVF 4 funn

MVF/MB 11 funn
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4.3 Søk 6
4.3.1 Undersøkelse

Totalt ble det funnet 435 gjenstander. 

Pre 2013     Post 2013

Søk 6 ble foretatt i august-oktober 2019, og bør særlig 
ha fått med seg gjenstandene fra Midgardsblot som ble 
avholdt 15.-17. august, men noe kan også stamme fra 
innspilling av Vikingane i september. Siden området var 

for stort til å kunne dekkes av Øystein Moe alene, ble 
også Kim Arnesson Svingen og Tore Sørensen leid inn 
for å hjelpe med søket i område 3.  

Figur 13: Til høyre, en dirhem datert 866-869 AD. 
Hull i kanten viser at mynten ble anvendt som 
hengesmykke. 

Figur 12: kart søkeområder og funnspredning søk 5

Figur 14: På søk 6 ble også Kim Arneson Svingen og Tore Sørensen leid inn. 

4.3.2 Resultater

Afk- Det ble gjort funn av én gjenstand eldre enn 
1537,  en dirhem datert 866-869 AD.

Replika- Det er to replika/gjenstandskopier og 
vikingtidsinspirerte gjenstander blant funnene.  
Funnene var en nål i kobberlegering og en perle i sølv.

Mynt- Det ble gjort 14 funn av mynter. Fem av 
myntene er knyttet til aktivitet pre 2013 (1 øre 1932, 
1935 og 1942, og 50 øre 1998 og 2002). Ni er 
knyttet til markedene (post 2012). Av disse ni er tre 
utenlandske (euromynter 2003, 2004 og 2008) og 
seks er norske (1 kr 2002, 2007, 2012 og 2015 og 
10 kroner 2011 og 2015). En av de ni myntene bærer 
preg av å ha ligget ute et år eller to, mens de øvrige 
åtte er blanke og fine og er nok mistet under Midgard 
vikingfestival 2019. Nyeste daterte mynt er fra 2015.

Alkohol- Av alkoholrelatert funn ble det funnet 13 
ølkorker.

Våpen- Fem funn kan knyttes til funngruppen våpen. 
Fem er fra militær bruk med to hylser til 20 mm (flak-
luftvernskyts), en hylse fra US Carabin og to hylser 
fra NATO ammunisjon (RA 1951 og Ra 1952). 

Andre gjenstander- 42 funn ble satt i kategorien 
andre gjenstander. Det dreier seg både om utstyr fra 
historisk tid, slik som knapper og spiker, men også 
utstyr som kan knyttes til marked og festival, slik som 
mer moderne knapper, glidelås, hårnåler, lighter m.m.

Afk 3 funn

J/E 142 funn

VKII 5 funn

MVS 3 funn

MVF 2 funn

MB 264 funn
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Figur 18: Alle funn (to søk) fordelt på aktiviteter.

Figur 19: Alle funn (to søk) fordelt på funnkategorier. 

Figur 15: Kart søkeområder og funnspredning søk 6. 

Figur 17: Diverse funn - Dyrespenne, halvdel. Borrestil. Sølvbarre, klipp. Vekt 20,4 gram

Figur 16: Eksempler på funn etter et moderne vikingmarked. Noen av funnene satt som replika fra søk 6

AFK- Det ble funnet tre førreformatoriske 
gjenstander. Det dreier seg om en sølvbarre, en 
spenne med borrestil og et mulig vektlodd. Alle disse 
er funnet i område 3, der det ikke tidligere var kjente 
arkeologiske kulturminner.

Replika- Det er 31 replika/gjenstandskopier og 
vikingtidsinspirerte gjenstander blant funnene. 
De fleste av replikagjenstandene lå ved teltleir for 
reenactors. 

Mynt- Det ble gjort 33 funn av mynter. Syv mynter 
regnes som eldre bruk/jordbruk, 1 skilling 1820, 2 
skilling 1810, 4 skilling 1825, 2 øre 1899, 1 øre 1876, 
1 øre 1957 og 2 øre 1967. Ti mynter er utenlandske. 
Fem er euromynter (1 euro 1999 Spania, 1 cent 2002, 
10 cent 2011, 1 cent 2011 og 1 cent 2014 Latvia). 
Tre er fra Danmark (10 kroner 2005, 50 øre 1989 og 
1989.  En er fra Ungarn (10 florint 1994) og en er fra 
USA (25 cent 1987). 17 mynter er norske. 1 krone 
1998, 2001, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004 og 2011. 

5 kroner 1998, 1999, 1999 og 2000. 10 kroner 1995, 
1996, 2008 og 2013. 20 kroner 2000. Den yngste av 
de 26 gangbare myntene er fra 2014. Alle myntene 
var blanke og de bar ikke preg av å ha ligget ute lenge.  
Flere av de utenlandske myntene lå øst i område 3, i 
teltleiren for frivillige. 

Alkohol- Av alkoholrelatert funn ble det gjort 68 funn, 
mest ølkorker og pulltabs, samt noen få vinkorker. 

Våpen-Tilhørende våpen var det 54 hylser og 
prosjektiler, en tennsats til en stavhåndgranat og et 
fragment av en bombekastergranat. De fleste hylsene 
(43 stk) var fra slaktemasker brukt til å avlive husdyr, 
og knyttes til gårdsdrift. Det var også noe hylser til 
jaktvåpen. 

Andre gjenstander- 236 funn ble satt i kategorien 
andre gjenstander.

4.4 Total funnmengde 2019 – to søk. 

SØK Afk J/E VKII MVS MVF/MB TOTAL

SØK 5 1 23 10 5 38 77

SØK 6 3 146 5 3 268 425

502

SØK Afk Replika Mynt Våpen Alkohol Andre Gjenstander

SØK 5 1 2 14 5 13 77

SØK 6 3 31 33 54 68 236

Total 4 33 47 59 81 278

Pre 2013 = 188 funn                                       Post 2012 =  314 funn
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5. Deponeringsprosessene
Her har ulike prosesser deponert arkeologisk materiale 
i et område, uten at man kan skille fasene fra hverandre 
stratigrafisk, typologisk eller gjennom daterende 
naturvitenskapelige prøver. I vår sammenheng er det 
viktig hvorvidt funnene er kommet til området før eller 
etter etableringen av Gildehallen i 2013. Dette kan 
vi vurdere ut fra gjenstandstyper, patina og til dels 
funnspredning.

I 2019 ble det plukket 502 funn, hvorav 188 er funn 
vi antar deponert før 2013, mens 314 er relatert til 
Gildehallens drift og yngre enn 2012. Det er totalt 
gjort 950 funn i undersøkelsen, og vi ser at av disse 
er 324 funn generert gjennom ca. 1600 år med ulik 
områdebruk, deretter har 626 nye gjenstander blitt 
tilført som følge av Gildehallens syv år i drift.

Fra søk 1-4 var det funnet 8 førreformatoriske 
gjenstander, flere av dem antagelig knyttet til et 
gravfelt som har vært fjernet fra område 1. Vi har nå 
søkt flere ganger i dette området og forventer at det 
ikke skal dukke opp flere oldsaker her. Søkene i 2019 
genererte ytterligere fire funn. Tre av dem er fra 

område 3 der vi ikke tidligere har undersøkt like mye. 
Ett ble funnet nord i område 2, i området for MAZA 
og tett på sceneområdene under Midgardsblot.  
Foreløpig kan det se ut til at vi har lyktes i vår 
målsetning om å sikre funn fra jern- og middelalder 
fra område 1.

Funnene fra århundrene med jordbruk og annen 
aktivitet økte på østover i område 3. Totalt er det 
funnet 178 gjenstander som vi daterer til perioden 
1537-2013 og bare 15 av disse knyttes til MAZA/
VKII. Fem mynter knyttes til denne perioden. 
Skillingsmynter fra 1810, 1820 og 1825 utgjør de 
eldste daterbare myntene, mens vi av kroner og øre 
fant fire mynter datert 1876, 1899, 1957 og 1967. 

54 av funnene er våpen, da mange slaktehylser og 
noe ammunisjon til jaktvåpen. Nytt i 2019 er det 
store antallet slaktehylser og øremerker for husdyr 
som dukket opp i område 3. Vi vet at det har vært 

arrangert store dyrsku i Borreparken, så det kan 
være en sammenheng her, men like sannsynlig er det 
at man i driften av Voldgården i etterkrigstiden har 
benyttet en del av dette jordet til slakting av husdyr. 
Det er funnet 43 slaktehylser, og 13 øremerker for dyr 
på et avgrenset område innenfor område 3. 

Funnene stemmer med inntrykket av at jordet var 
skogsbeite eller skogkledd, og ble ryddet fram igjen 
på 1800- og 1900-tallet.

Figur 20: Funn generert henholdsvis før (grønt) og etter (rødt) oppføring av Gildehallen.

Figur 21: Funn fra jern- og middelalder.

Figur 22. Førreformatoriske gjenstander funnet i undersøkelsesområdet. Gjenstandene funnet i 2019 er markert med callout.

5.1 Gjenstander deponert før 2013 
5.1.1 Afk – arkeologiske gjenstander

5.1.2 Jordbruk og eldre aktivitet (1537-2012)

ID Gjenstand

262932 Dirhem, sølv, datert 866-869 Ad. Hull i kanten.

262934 Fragment, halvdel av dyrespenne i borrestil. Datert ca. 850-950 AD.

262933 Sølvklipp

267716 Vektlodd i bly
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Sigarettmunnstykke, bestikk, knapp, tinnbarre

Søk 5: Hylser funnet i område 2. Søk 6: Tennsats til stavhåndgranat

Hylser til slaktemaske. 

Figur 23: Diverse funn fra gårdsdrift på 1800- og 1900-tallet. 

Figur 25: Eksempler på funn knyttet til MAZA – funn 2019. 

Figur 26. Funnspredning fra festivaler og marked
Figur 24 Utbredelsen av gjenstander knyttet til etterreformatorisk tid frem til 2013.Nordøst i område tre lå en stor konsentrasjon med 
slaktehylser og øremerker fra husdyr. 

Mynter fra 1810, 1820, 1824, 1899 og 1957

Øremerker til husdyr. Kobbel og hestesko. 

5.1.3 MAZA/VKII

5.2 Funn deponert etter 2012

Søk 3 og 4 inne ved Gildehallen og innenfor området 
for MAZA (i vårt område 2) viste 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. 
Under søk 5 og søk 6 dukket fortsatt noen funn fra 
MAZA opp, men vi tror nå at funnmengden fra dette 
anlegget vil avta i framtidige søk. Totalt ble det i 2019 
plukket opp 15 funn knyttet til MAZA nord i område 
1. De fleste er i kategorien våpen.  

Totalt er 626 funn regnet som tilført området etter 
åpningen av Gildehallen i 2013. Vi har prøvd å se om 
funnene stammer fra de to festivalene, eller fra Midgard 
vikingsenters drift. Av funnene i 2019 (søk 5 og søk 6) 
ble 314 funn knyttet til Gildehallens drift og på kart under 
(figur 26) er funn fra Midgard vikingfestival markert 
med grønn sirkel, mens Midgardsblot er markert med 
rød sirkel. Begge festivalene benytter område 1 og 2, 
men kun Midgardsblot benytter område 3. I område 3 
lå vikingleiren med marked og overnatting i vestre og 

midtre del, mens en teltleir for frivillige lå i østre del. 
Området var gjerdet inn med festivalgjerder. 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). En del ølkorker, mynter og 
replika funnet nordøst i område 2 gjenspeiler Midgard 
Vikingfestival som har handelstelt her, mens området er 
dekket av scene og avsperret under Midgardsblot. 
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6 Funnene generert av Gildehallen – mot en arkeologisk tolkning? 6.1 Bruk og funn av replikaer

De to store funngruppene med mynt og 
alkoholrelaterte gjenstander kan relativt 
uproblematisk tilpasses en tradisjonell arkeologisk 
tolkning (se for eksempel inndelingen benyttet på 
funnmaterialet fra Lejre, Christensen 2016). Mynter 
går inn som «handelsindikator», mens alkoholrelaterte 
funn settes i klassen «livsmiddel». 
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. Sammen med fire ringer fra ringbrynjer 
(fordelt på to funn) er dette eneste spor etter 
våpenrelatert aktivitet. 

Smykker og perler og en rekke av replikaene vil 
regnes som draktutstyr, som i arkeologien ofte 
brukes til å studere identitet i form av kjønn, status 
og gruppetilhørighet. 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 svartmetallmiljøene er perlene 
i gjerne brukt flettet inn i skjegg. Flere tynne avlange 
plater med mer moderne mønster er også funnet, 
også disse benyttes til fletter i hår og skjegg, men 
regnes ikke som replikafunn (to er avbildet i foto 1 i 
figur 27). 

Replika gjenspeiler personlig utstyr som er tilfeldig 
mistet, og tilfeller av antatte tap av gjenstander 
direkte fra markedsboder. Replika kan i en arkeologisk 
tolkning utgjøre personlig utstyr som smykker, 
amuletter, ringer, draktspenner/maljer, og beslag. 
De fleste er av metall, men det er også noen funn 

av glassperler. 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).

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 
kopi av en berlokk i gull fra romertiden og et kjede 
med rundt 30 glassperler og flere ringspenner. 
Tidsmessig mistes det på et moderne vikingmarked 
altså gjenstander fra bronsealderen jernalderen og 
middelalderen.

En replika av en fingerring fra middelalder ble meldt 
savnet etter Midgardsblot 2018, og denne ble funnet 
under søk 6 etter Midgardsblot 2019. Metallsøk 
fjerner ikke alle gjenstander fra et område, så ringen 
ble forbigått både på søk 4 og søk 5, men dukket til 
slutt opp i søk 6.  

Søk 6: Skje, knapper, glidelåser, skjeggperler, hårnål, deksel til lighter. 

Søk 6: pilspiss og kniv

Figur 27: Diverse gjenstander funnet i 2019 (Ikke replika) 

Figur 28: Replikafunnene fra 2019 vist fordelt på tradisjonelle arkeologiske funnkategorier. Replika fra tidligere søk vist som enkelt punkt. 

Søk 6: funn gjort av publikum

Søk 5: nett, lighter, knapper, hårnåler
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Ringnåler er et vanlig funn fra vikingtid, og de ble nok 
benyttet av både fattig og rik. Også blant reenactors 
er ringnåler utbredt. I metallsøkfunn for Vestfold (ca. 
2000 funn gjort i perioden 1991-2019) er ringnåler 
blant de vanligste funngruppene. Det er derfor ikke 
overraskende at ringnåler utgjør nesten 10 % av våre 
replikafunn. 

To små jernringer lå pakket inn i aluminiums papir. 
Sannsynligvis er de løse ringer til å reparere ringbrynjer. 

Det er tidligere også funnet to like ringer. Dette er 
muligens spor etter en kampgruppe – Borrefylkingen 
som har oppvisninger på både Midgard vikingfestival 
og Midgardsblot. Miljømessig passer funn av brynje 
godt inn i miljøet rundt en Gildehall. Utover dette funnet 
og pilspissene fra Midgard Vikingsenter er våpen 
ikke synlig i materialet. Lignende fravær eller svake 
avtrykk etter våpenrelaterte funn kan også bemerkes 
i den arkeologiske undersøkelsen av hallbyggene ved 
Lejre i Danmark (Christensen 2016:191).

Det ble i 2019 funnet en replika som regnes i denne 
kategorien, nemlig et miniatyrsverd fra  område 3. 
Miniatyrsverdet er i sølv, er 7 cm langt og har ring ved 
sverdknappen for bruk som anheng. Miniatyrvåpen 
er en kjent funngruppe i arkeologien, og ved for 

eksempel de store hallbyggene i Lejre er det gjort 
funn av miniatyrsverd (Christensen 2016:193). 
Miniatyrvåpen sees generelt i arkeologien knyttet til 
Odin eller Tyr (Baastrup 2012:192)

Vi ser noen eksempler på tap av gjenstander fra 
markedsboder. Disse gjenstandene tolkes som 
handelsindikatorer, og må studeres sammen med 
veinettet. Noen få glassperler finner vi fordi de ligger 
synlig på overflaten, og flere glassperler kan relateres 

til markedsboder. 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 våre funn ser vi minst fire situasjoner der funn i 
grupper på 4-9 funn (tre grupper med perler og en 
gruppe med to torshammere og perler) antageligvis 
er mistet direkte fra salgstelt. Alle de fire situasjonene 
kan relateres til Midgardsblot.

Hvilke gjenstander er det som tolkes som indikatorer 
på markedsboder? Kan vi si at sånne grupper av ting 
er markedsbodsindikerende? 

Figur 29: Replika, glassperler, en ringnål, og del av ring, et anheng og smidd krok.. 

Figur 30: Miniatyrsverd i tinn. Søk 6. 

Figur 31. Kartet viser handelsindikatorer blant gjenstandsfunnene gjort i 2019. Langt de fleste er mynter. Ellers dreier det seg om prislapper 
i skinn og blyplomber. Tre av de automatisk freda kulturminnene er regnet som handelsindikatorer men fra førreformatorisk tid, i form av en 
mynt (dirhem), en sølvbarre og et vektlodd.

6.2 Religion og kult

6.3 Handel  
6.3.1 Markedsboder
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6.3.2 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/
telt eller områder der det danses. 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 heller representerer andre 
ting enn handel. Allerede nå kan man spekulere i 
hvorvidt disse funnene, uansett nasjonalitet, fremst 
representerer tilreisende fra utlandet, som tar ut 
kontanter «for sikkerhets skyld», mens de fleste 
norske festivalgjengerne trolig baserer seg på kort.

Sytten av myntene regnes som deponert før 
Gildehallen ble bygget, mens 107 regnes som tilført 
området etter 2013, og særlig fra og med 2015, da 
bruken av område 1 økte. I tillegg ble ca. 30 mynter 
fjernet uten dokumentasjon under søk 1.

Deponeringstidspunktet for en mynt kan til en viss 
grad bestemmes. En mynt får etter kun få uker i 
jorden en mørk patina som viser at den har ligget ute. 
Slik kan vi anta at de blanke, friske myntene er mistet 
kort tid før de plukkes opp i våre metallsøk, mens de 
med mørkere patina er mistet i løpet av de siste 1-5 
årene. 

Myntrekken som nå sirkuleres i Norge 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. Blant de 35 

gangbare myntene funnet i 2019 er kun tre preget i 
innenfor perioden 2013-2019, med 2015 som yngste 
årstall, så her har vi altså en feilmargin på fire år. 

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 2012. Mynter preget på 1990-tallet er fortsatt i 
omløp, så patina er i mange tilfeller det eneste vi kan 
gå etter. 

Figur 32: Til venstre vikingleiren i område 3 under Midgardsblot 2019. Til høyre salgstelt i område 3. Det ble i 2017 funnet en samling med 
fem metallperler lik perlene nede til høyre, så noen funn kan knyttes direkte til slike salgstelt. 

Figur 33. Kartet viser myntfunn gruppert etter hvilken aktivitet som har generert dem. En del av funnene er oppført som Midgardsblot eller 
Midgard vikingmarked. De fleste av disse ble funnet på søk 6, og vi går ut fra at de i hovedsak stammer fra Midgardsblot. 
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6.4 Håndverk og produksjon

Av håndverk og produksjon ser vi fire, muligens fem aktiviteter.

 

6.4.1 Tekstilarbeid

Nåler, et fingerbøl og en saks vitner om tekstilarbeid i 
område 1 og område 3.

6.4.4 Metallarbeid

Grov- og finsmed. Slagg (jern) fra en smie i område 3 
vitner om grovsmeden, mens slagg (kobberlegering) i 
område 2 peker mot finsmeden og muligens smelting 
av kobberlegeringer for støpning av smykker. Det 
ligger også noe slagg fra en mobil smie ved en 

fast konstruksjon i område 2. Her setter Midgard 
Vikingsenter tidvis opp en mobil smie. Soner hvor 
smeder opererer gjenspeiler seg heldigvis kjapt i våre 
funn og slagg fjernes fra området. Slagg er ikke telt 
på antall biter, men kun som en fellespost for hvert av 
de tre funnstedene. 

6.4.2 Glassperleproduksjon

Det sannsynligvis spor etter en glassperlemaker i 
funn av en stang i glass, og noe smeltet sølv. Dette er 
funnet sammen med fire glassperler. 

6.4.3 Lærarbeid?

Det er et svakt avtrykk etter lærarbeid i område 3, 
men siden markedsboder bruker prislapper i lær med 
tallene skrevet på og lærsnorer inngår i salg 

av smykker er det vanskelig å se om lær faktisk 
bearbeides i området, eller om det bare inngår i 
handelen med andre varer.  

Figur 37: Diverse funn knyttet til produksjon og håndverk. 

Figur 36: Mobil smie fra vikingmarkedet på Borrestranda i 2018.
Figur 34: Håndverkere fra fjern og nær setter opp sine verksteder på vikingmarkedene. Her fra markedet på Borrestranda i 2018

Figur 35: To replikafunn fra søk 5 - Perle og nål

Søk 6: Slagg fra smie ( jern) 

Søk 5: Slagg fra støpning i kobberlegering. 

Figur 38: Tre områder for metallarbeid. Kobberlegering er markert 
med Orange sirkel, og jern med rød sirkel. 
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6.5.1 Mat og drikke

På metallfestival drikker man vel øl? Under Midgardsblot 
ble tappesystem med bunntapping benyttet til og med 
festivalen i 2018. Bunnproppene er svakt magnetiske 
og de fant vi derfor med metalldetektoren. Servering 
av øl fra tappeapparater forsvinner derfor av syne i 
2019, og samtidig forsvinner en funngrupper som 
identifiserte et arrangement.  Under Midgardsblot 
2019 ble øl tappet på vaskbare plastglass, og det som 
selges av drikke på flasker åpnes i baren og helles over 
i plastglass ved salg. Ølkorkene fra område 3 i søk 6 
ved vikingleiren/frivilligleir under Midgardsblot er nok 
spor etter flasker åpnet i teltleirene på markedenes 
kveldstid. Noe kan gjenspeile backstageområdet til 
Midgardsblot. Det er noen få skrukorker fra vin og et 
funn av emballasje fra musserende vin. Mens det i 
2018 ble funnet to korker fra alkoholfritt øl, ble ingen 
slike funnet i 2019. Mens ølkorker gjerne har merke på, 

gir pulltaps ingen indikator på type, men det er fem 
varianter av pulltaps i våre funn. Den store spredningen 
der de totalt 81 funnene viser minimum 41 forskjellige 
typer øl og vin peker mot flere brukere over kort tid, 
heller enn få brukere over lang tid. Funn av korker 
fra flere øltyper som ikke selges i Norge forsterker, 
sammen med funn av utenlandsk mynt, inntrykket av 
et internasjonalt publikum.   

Mat er så å si fraværende i våre funn. Fra tidligere har vi 
en rekke funn av aluminiumspapir fra sjokolademynter, 
mens vi i 2019 fant kun to slike sjokolademynter, samt 
to skjeer, en i plast og en i metall, samt rester av et 
kinderegg. Strukturer som bål finner vi ingen spor av. 
Drikker gjør de, men hva de spiser er en gåte. Spor 
etter sjokolade og noe som kan spises med skje er alt 
vi har å gå på. 

Figur 39: Mindre konserter ble arrangert ved serveringsteltet i område 1. Dette er Hovedscenen i område 2. 

Figur 40: Til venstre en bunnpropp fra ølglass datert 2018. Ved utfasing av disse gikk publikum glipp av en suvenir, og vi mistet eneste spor 
etter tapping av øl fra våre funn. Her samlingen til en av de som var publikum i 2018. Til høyre norske mynter og utenlandske mynter funnet 
under søk 6. 

Figur 41. Utbredelse av alkoholrelaterte gjenstander gruppert etter aktivitetene 
som har generert dem.

Figur 42: Diverse funn i gruppen alkohol. 
Midgardsblot 2019, søk 6. 

6.5 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?
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6.5.2 Identitet

Det er funnet av mange smykker, som gir et tydeligere 
avtrykk av kvinner enn av menn. Men mange av 
funnene indikerer ikke kjønn i seg selv. Vi finner en 
ølkork, en mynt og en teltplugg, men aner ikke om 
kvinner eller menn har drukket øl, brukt mynter og 
bodd i telt. Amuletter kan være benyttet av begge 

kjønn, og perler kan like gjerne være flettet inn i en 
manns skjegg, som i en kvinnes hår. Men de fleste av 
smykkene vi finner tolker vi likevel som kvinnesmykker, 
og dette gjør kvinner mer synlige enn menn rent 
arkeologisk. Barn er synlige ved funn av noen få leker, 
og en ringeklokke til en barnesykkel.

6.5.3 Camping

Mange tilreisende overnatter i festivalcampen 
på Borrestranda, og vil ikke generere 
gjenstandsmateriale knyttet til campinglivet i våre 
søkeområder. Likevel er det en «vikingcamp» og en 
teltcamp for frivillige i vårt undersøkelsesområde 
(område 3). Telt er svært godt synlig med 90 funn av 
presenningsøyer fra telt, teltplugger og store bolter 
til teltrammer eller scene. Vi ser dermed omfattende 
bruk av midlertidige konstruksjoner. Vi antar at det 
store antallet teltplugger som ikke er ryddet bort 
skyldes sterk vind og nedbør som traff Midgardsblot 
lørdag formiddag. En del telt ble da blåst overende. 
Nedbør øker også funnfrekvensen generelt, siden 
ting man mister da fort tråkkes ned i jorden og skjules 
for oppryddingsmannskap.  

Figur 43: Funn av lekefigur og byggeklosser til venstre, og en ringeklokke til en barnesykkel til høyre. 

Figur 44: En frivillig i teltleiren. 

Søk 6: Teltplugger, standard. 

Figur 46: Diverse funn etter teltlivet. Med 95 funn er avtrykket etter flyttbare konstruksjoner som telt og scene godt representert i 2019. De store 
teltpluggene i armeringsjern er også greie å få fjernet med tanke på at jordet i område 3 er i aktivt bruk og høstes på før og etter Midgardsblot. 

Søk 6: bolter og presenningsøyer 

Søk 6: Teltplugger til større telt. 

Søk 6: Teltsnorstrammer, Svensk 
militær.

Figur 45: Kart - funn av teltplugger m.m. Kategori bygg. 
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7. Diskusjon og betraktninger

7.1 Funnbildet i 2019 - søk 5 og søk 6 

Avtrykket av Gildehallen har spredt 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 arrangement med handel og fest. 
Utover funnene blir ingen arkeologisk lesbare spor 
etterlatt. Det er videre ikke slik at det rikeste funnbildet 
er knyttet direkte til Gildehallen, men snarere til 
handels- og overnattingsområdene litt unna denne. 
Likevel er det hallen som er drivende for at funnene 
akkumulerer seg i området.

Funnkategori – 
replika 33 funn

Undertype Antall %

Bygning Bygningsdeler, spiker, osv.

Drakt Drakt, smykker, og personlig utrustning 22 66,7

Handel Vektlodd, mynt, hakkesølv, barrer

Håndverk Verktøy, tekstil, lær,metallhåndverk, fiske, jord- og skogbruk. 9 27,3

Husgeråd Råvareforedling, redskap, matrester, servise.

Spill Spillebrikker, musikk, leker

Transport Hesteutrustning, transport

Kult Amulett, miniatyr 1 3

Våpen Våpendeler, rustningsdeler, skjold 2 6

Figur 47. Kartet viser fordelingen av funn fra undersøkelsene i 2019, fordelt på tradisjonelle arkeologiske kategorier. 

Figur 49. Kart over replika funnet 2019

Figur 48: replikafunn gjort i søk 5 og søk 6 fordelt på funnkategorier

Ser vi på replikafunnene er det arkeologiske avtrykket 
entydig mot et eller flere store sosiale arrangement 
og handel. Ingen arkeologisk sporbare strukturer 
er etterlatt, men vi ser funn etter midlertidige 
konstruksjoner (telt) i det øvrige materialet.  I 
replikafunnene fra 2019 utgjør de to kategoriene 
«Drakt, smykke og personlig utrustning» og 
«Håndverk og produksjon» i 2019 totalt 94 % av 

funnene. Mens kategorien «Religion og kult» i 2019 
utgjør kun 3 %. Drakt, smykke og personlig utrusting 
er anheng, ringer, perler, og beslag som faller av 
i festivaltrengselen, der man handler og der man 
overnatter. Produksjon blir med synlig med saks 
og nål regnet til tekstilarbeid, slagg fra jern (smed) 
og slagg fra støpning i kobberlegering, og glass til 
perleproduksjon. 
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278 funn Undertype Antall %

Bygning Bygningsdeler, spiker, osv. 95 30,3

Drakt Drakt, smykker, og personlig utrustning 61 19,4

Handel Vektlodd, mynt, hakkesølv, barrer 36 11,5

Håndverk Verktøy, tekstil, lær,metallhåndverk, fiske, jord- og skogbruk. 21 6,7

Husgeråd Råvareforedling, redskap, matrester, servise. 94 29,9

Spill Spillebrikker, musikk, leker 3 1

Transport Hesteutrustning, transport

Kult Amulett, miniatyr 1 0,3

Våpen Våpendeler, rustningsdeler, skjold 4 1,3

Funnkategori – 
replika 91 funn

Undertype Antall %

Bygning Bygningsdeler, spiker, osv.

Drakt Drakt, smykker, og personlig utrustning 61 63,7

Handel Vektlodd, mynt, hakkesølv, barrer 4 4,4

Håndverk Verktøy, tekstil, lær,metallhåndverk, fiske, jord- og skogbruk. 8 8,8

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

Spill Spillebrikker, musikk, leker 2 2,2

Transport Hesteutrustning, transport

Kult Amulett, miniatyr 14 15,4

Våpen Våpendeler, rustningsdeler, skjold 3 3,4

626 funn Undertype Antall %

Bygning Bygningsdeler, spiker, osv. 107 17,1

Drakt Drakt, smykker, og personlig utrustning 117 18,7

Handel Vektlodd, mynt, hakkesølv, barrer 108 17,3

Håndverk Verktøy, tekstil, lær,metallhåndverk, fiske, jord- og skogbruk. 38 6

Husgeråd Råvareforedling, redskap, matrester, servise. 215 34,8

Spill Spillebrikker, musikk, leker 8 1,3

Transport Hesteutrustning, transport 1 0,2

Kult Amulett, miniatyr 16 2,6

Våpen Våpendeler, rustningsdeler, skjold 4 0,6

Dersom vi så ser på total funnmengde post 2013, altså alle funn relatert til Gildehallens seksårige brukstid 
(basert på 278 funn gjort i 2019) får vi følgende resultat.

Ser vi på alle funn post 2012 kommer teltplugger, 
mynter og alkohol til, og da utgjør de fire kategoriene 
«Bygning», «Drakt, smykke og personlig utrustning», 
«Handel og verdimål» og «Husgeråd og livsmiddel» ca. 
91 % av funnene. Teltplugger vitner om midlertidige 

konstruksjoner til å overnatte og å handle i, noe 
produksjon på stedet kommer mer til syne i 2019. 
Handlet og drukket har man, og mynter og smykker 
har man mistet, men mat er ikke tilstede i våre funn.

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. Totalt er 626 
funn kommet til, og 91 av disse funnen er replika. På 
linje med arkeologiske hustufter vil altså de fleste 
funnene ikke være relatert til selve bygget, men ligge 
spredt rundt det. 

Det er klart at det er festivalene og markedene med 
mange besøkende og reenactors som står for så å si 

alle 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, åpne 
markedsboder med handel, musikk og dans, servering 
av øl og samlinger rundt bålfatet 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? 

Dersom vi så ser på total funnmengde post 2013, altså alle funn relatert til Gildehallens seksårige brukstid 
(basert på 626 funn) får vi følgende resultat.

Figur 50: Alle funn søk 5 og søk 6 satt inn i funnkategorier

Figur 51: Alle funn av replika søk 1 -6 fordelt på kategori.

Figur 53: Alle funn søk 1 - 6 fordelt på kategori.

Figur 52: Replika, ringen ble mistet under Midgardsblot 2018 ble funnet igjen under søk 6 etter Midgardsblot 2019. 

7.2 Totalt funnbilde søk 1-6. 

Totalt er det til nå funnet 91 replika rundt gildehallen, og et funn av en replika mynt er tidligere gjort inne i 
gildehallen. Fordelt på funnkategorier fordeler de 91 funnene av replika vi har gjort på seks søk seg slik. 

7.3 Gildehallen, en aktivitetsutløsende lokalitet
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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, og hvordan vi skal 
tolke ut ifra metallsøkfunn alene. 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 
temporære leirer i nærområdet.  Gildehallene hadde 
fast gulvdekke og ble rengjort så funn kan i likhet med 
det vi ser her forventes mer omkring bygget og ikke 
nødvendigvis inne i bygget.
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