Året er 1928, og knoklene blir gjenbegravet. Professor Brøgger leder an
følget som fører kisten opp haugen.
Foto: Vestfoldminne 1979.

Knoklene ble festet til eikeplanke som
ble plassert i en blykiste. Kisten ble
lagt i denne syenittsarkofagen. Inskripsjonen på lokket forteller hvem
de mente knoklene tilhørte: I DENNE
KISTE, HUGGET 1928, BLEV OLAV
GEIRSTAD-ALFS BEN IGJEN HAUGLAGT
1928. Foto: Vestfoldminne 1979.

Sarkofagen senkes ned i gravhaugens
indre. Bare lokket veier 1200 kilo.
Foto: Vestfoldminne 1979.

Gokstadhaugen under utgravning i 1880. Legg merke til hvor
pent kledd tilskuerne er. Mange tusen mennesker valfartet til
utgravningen. I graven lå elleve knokler fra en mann, teltrester, tre småbåter, hester, hunder og en påfugl. De fleste menneskeknoklene ble funnet utenfor gravkammeret som du ser i
bakgrunnen. Foto: Kulturhistorisk museum.

Gjenbegravelsen av
skjelettene i Gokstadhaugen
Gokstadhaugen inneholdt et meget godt bevart vikingskip, og haugen ble et viktig nasjonalt
symbol. Kong Haakon innviet den restaurerte haugen i 1929 hvor skjelettrestene av Gokstadmannen var gjenbegravet.
I 1880 ble Gokstadhaugen utgravd. Flere tusen mennesker valfartet til utgravningsstedet og
flyttingen av skipet til Oslo ble fulgt med interesse. Skipet og funnene fra haugen skapte internasjonal oppmerksomhet og har siden vært en sentral kilde til vår forståelse av vikingtiden.
Haugens skjebne etter utgravningen er som et lite stykke Norgeshistorie og følger de politiske strømninger i tiden som kom. Bakgrunnen for gjenbegravelsen kan knyttes til unionsoppløsningen, nasjonalromantikken og lokalpatriotisme, men også til en pietetsfølelse for
gravminnet og et ønske om å bringe den døde tilbake i graven.
Etter utgravningen ble haugen brukt som beite og potetåker. Rett etter første verdenskrig foreslo
Vestfold fortidsminneforening å restaurere haugen. Tilbakeføringen av skjelettet ble godkjent
av Universitetet i Oslo, men ikke uten at det ble ytret motstand. Enkelte forskere var redd for
at dette vitenskapelige materialet ville gå tapt. Den 16. juni 1928 ble skjelettdelene ført tilbake
til haugen i en blykiste og lagt i en steinsarkofag. Den offisielle innvielsen av den restaurerte
gravhaugen foregikk på Olsokdagen, 29. juli i 1929, med Kong Haakon, flere prominente gjester
og mellom 10 og 12 tusen mennesker til stede. Eiendommen med Gokstadhaugen ble overdratt
til Sandefjord kommune som nå skjøtter området. n

The reburial of the
Skeletons in the
Gokstad mound.
The Gokstad mound contained a very
well preserved Viking ship and the
mound became an important national symbol. King Haakon inaugurated
the restored mound in 1929 where the
skeletal remains had been reburied.
In 1880 the Gokstad mound was excavated.
Several thousand people flocked to the excavation site and the moving of the ship to
Oslo was followed with great interest.
The ship and the finds from the mound
attracted international interest and has
since been an important source in our understanding of the Viking age.
The mound’s fate after the excavation is
a small piece of Norwegian history and reflected the political movements in the time
that came.
There were strong political currents that
can be linked to the reburial; the dissolution of the Sweden- Norway union (1905),
national romanticism and a fair dose of local patriotism.
A feeling of reverence for the grave and
a wish to bring the dead back to their resting place were also important factors.
After the excavation, the mound was
used as a pasture and a potato field. Following the First World War, Vestfold Fortidsminneforening (The society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments)
suggested restoring the mound. The return
of the skeleton was approved by the University of Oslo, but not without opposition.
Some scientists were scared that this scientific material would be lost forever. On
the 16th June 1928 the skeletal remains
were taken back to the mound in a lead coffin and placed in a stone sarcophagus.
The official inauguration of the restored
mound took place on St. Olav’s Day, 29 July
1929 with King Haakon, several prominent
guests and 10-12 thousand people present.
The land with the Gokstad mound was
later transferred to Sandefjord municipality which now cares for the area.

Tømmeret i gravkammeret i
Oseberghaugen er datert til
sommeren 834 e.Kr. – 870 år
hadde skipet og de fantastiske gravgavene hvilt i haugen
før den blå åpnet i 1904. De
fleste skjelettrestene ble funnet i plyndringsinngangen til
gravkammeret, noen få også i
selve kammeret.
Foto: Kulturhistorisk museum.

Eikeplaten med skjelettene er
sveiset inn i aluminiumskisten
som ble laget ved Nordiskaluminium i Holmestrand.
Foto: Vestfoldminne 1979.

Knoklene fra de to kvinnene
ble montert på en eikeplate
som var kledd i hvitt tekstil.
Den ene ble lagt for den
andres føtter – slik så de for
seg at den ene var dronning,
den andre hennes trell.
Foto: Kulturhistorisk museum.

Gjenbegravelsen av
skjelettene i Oseberghaugen
For litt over hundre år siden ble funnene fra Oseberghaugen avdekket. Det er verdens rikeste
gravfunn fra vikingtiden. Skipet er et internasjonalt ikon for vikingtid. Rett etter andre verdenskrig ble skjelettene fra de to kvinnene gjenbegravet i haugen.
Oseberghaugen ble utgravd i 1904. Funnene ble stilt ut og nøt stor oppmerksomhet. I 1923 framsatte Vestfold historielag et ønske om å gjenreise Oseberghaugen som et nasjonalt minnesmerke
slik det ble gjort med Gokstadhaugen. I 1934 overtok historielaget området hvor haugresten lå,
og sammen med Vestfold bondekvinnelag tok de initiativ til å gjenbegrave skjelettene i haugen.
Søknaden ble innvilget av Universitetet i Oslo i 1946. Også denne gangen var det uenighet om
hvorvidt man skulle begrave de to kvinneskjelettene på nytt. Fagfolk uttrykte en klar motstand
mot å grave ned et materiale som hadde vitenskaplig verdi, mens andre fagfolk støttet kravet
om gjenbegravelse. Mye av debatten foregikk i dagspressen, og engasjementet var sterkt på
begge sider.
Kronprins Olav talte på et stort feststevne søndag 29. august 1948 da den rekonstruerte gravhaugen ble gjeninnviet. Arbeidet med rekonstruksjonen hadde tatt lang tid - dels på grunn av vanskelige økonomiske forhold i mellomkrigstida og dels på grunn av andre verdenskrig. Men den
16. august 1948 ble gjenbegravelsen gjennomført. Det var mangel på bly etter andre verdenskrig, og skjelettene ble lagt i en kiste av aluminium laget på Nordisk Aluminium i Holmestrand.
Kisten ble deretter lagt ned i en sarkofag av rød granitt. n

The reburial of the
skeletons in the
Oseberg mound
Just over one hundred years ago the
best preserved finds from the Viking age was revealed in the Oseberg
mound. The ship is an international
icon of the Viking age. Soon after the
Second World War, the skeletons of
the two women were reburied in the
mound.

The Oseberg mound was excavated in 1904.
The excavated material was displayed and
enjoyed a lot of attention. In 1923 Vestfold
Historielag (Vestfold Historical Society)
proposed to re-erect the Oseberg mound
as a national memorial just like the Gokstad mound.
In 1934 the Historical Society took charge
of the area where the remains of the mound
lay and together with Vestfold bondekvinnelag (Vestfold Farmer Woman’s Union) they
took the initiative to rebury the remains in
the mound. The application was granted in
1946. At this time there was also a lot of dispute over whether the two females should
be reburied. Some professionals expressed
clear opposition to dig down material that
had scientific value while others supported
the claim of a reburial. Much of the debate
took place in the media and the level of engagement was high on both sides.
Crown prince Olav spoke at the celebrations on Sunday 29 August 1946 when the
reconstructed mound was re-inaugurated.
The work with the reconstruction took a
long time, partly because of the difficult financial situation in the interwar period and
because of the Second World War. But on 16
August 1948, the reburial was completed.
Due to the lack of lead after the Second
World War, the skeletal remains were put in
an aluminium chest from Hydro Aluminium
in Holmestrand. The chest was then lowered into a sarcophagus of red granite.

Professor Per Holck ved Universitetet i Oslo undersøker ett av Gokstadmannens lårben. Foto: Kulturhistorisk museum.

Gokstadmannen
«Jeg har derfor draget den Slutning, at vedkommende Individ har lidt i usædvanlig høi Grad
af Arthroitis, Leddegigt, og desforuden i høi Grad af Muskelgigt, saaledes at han sikkert har
havt vanskelig for, maaske ikke været istand til, at gaa, ja, efter Skulder-, Albue- og Kjæveleddets Tilstand at dømme, har havt vanskelig for endog at spise alene.»
											

Anatomiprofessor Jacob Heiberg i Norsk Magazin for Lægevidenskaben (1883)

Skjelettet fra Gokstadhaugen ble undersøkt første gang av Jacob Heiberg i 1882. Hans dramatiske beskrivelse ble tilbakevist ved senere undersøkelser av skjelettet, men den har likevel
blitt stående som et faktum i ettertiden. Professor Per Holck ved Universitetet i Oslo har nylig
gjennomført nye vitenskapelige studier av skjelettmaterialet.
Vi har åtte knokkelbiter fra Gokstadmannen: en del av skallebasis med høyre tinningben, en
bit av det venstre tinningbenet, venstre skulderblad, høyre overarmsben, begge lårben, venstre
skinneben og høyre leggben. Alle knoklene er gråbrune på grunn av garvestoffer fra eikeskipet.
Knoklene er usedvanlig kraftige, hver enkelt av dem veier det omtrent dobbelte av en tilsvarende
knokkel i dag. Forkalkninger i vekstsonene inne i rørknoklene viser at mannen hadde vært syk
og sengeliggende i flere uker som barn, trolig i 5-7 års alderen. Lengden på de lange rørknoklene viser at Gokstadmannen var 181±3 cm høy. Alderen hans er vanskelig å bedømme, siden det
ikke finnes tenner eller detaljer ved hodeskallen som kan gi informasjon om den. Antagelig var
han et sted i førtiårene for vi kan ikke se noen spor av slitasje i de friske leddene. Derimot er det
flere patologiske forandringer ved skjelettet, blant annet i det venstre kneleddet der vi ser en
betydelig artrose (slitasjegikt) trolig på grunn av en kors- bånds- og/eller meniskskade.
Skaden har åpenbart skjedd flere år før mannen døde. Han har ganske visst hatt problemer
med kneet og haltet.

The Gokstad Man 1
“I have therefore arrived at the conclusion that the individual in question
has suffered from an unusual degree
of Arthritis in the joints and furthermore a high degree of rheumatism affecting the muscles, all this to such
an extent that he would have had difficulties, maybe even found it impossible, to walk. Judging by the state of
the shoulder, elbow and the jawbone,
he might have had difficulties even
eating without help.”
Anatomy Professor Jacob Heiberg in the
Norwegian Magazine for the Medical sciences (1883)
The skeleton from the Gokstad mound was
examined for the first time by Jacob Heiberg
in 1883. His dramatic description has been
countered at later examinations but still
stands as a fact today. Professor Per Holck
at the University of Oslo has recently conducted scientific studies of the skeletal material.
We have 8 bone fragments from the Gokstad man, a part of the skull base by the
right temple bone, a piece of the left temple
bone, left shoulder blade, right upper arm
bone (humerus), both thigh bones (femur),
left shinbone (tibia) and right lower leg (fibula).
All the bones are grey brown due to tanning agents from the oaken ship. The bones
are huge, every single one of them weigh
double that of a corresponding bone today.
The length of the long pipe bones shows
that the man was approximately 181cms
tall (+- 3cms).
His age is difficult to judge since there
are no teeth or details of the skull that can
give us information about it. He was probably somewhere in his forties since there
are no signs of wear in the healthy joints.
On the other hand, there are several pathological changes in the skeleton, for example in the left knee joint where we can see
highly developed arthritis due to a cruciate
ligament and/or meniscus damage. The injury seems to have happened several years
before he died. He certainly would have had
problems with his knee and he is likely to
have been limping.

Spor etter knivstikk. Foto Kulturhistorisk museum

Spor etter sverdstikk. Foto Kulturhistorisk museum

Gokstadmannen ble drept
Også restene av hodeskallen viser patologiske trekk. Lommen hvor hypofysen ligger, er avflatet og gir mistanke om en hypofysetumor. Hypofysen produserer veksthormon, og en svulst her
kan ha påvirket skjelettet og ført til en sekundær tykkelsesvekst med ekstremt kraftige muskelfester. Gokstadmannen kan med andre ord gis diagnosen akromegali. Denne tilstanden,
karakteriseres ved grov kroppsbygning og grove ansiktstrekk, store hender og føtter, stor nese
og fremstikkende hake. Han var altså en kjempe - helt forskjellig fra beskrivelsen Heiberg ga i
1883.
Dødsårsaken er dramatisk. Gokstadmannen ble drept. Undersøkelsen av skjelettet viser et skrått
hugg med et tynnbladet våpen, trolig et sverd, like på innsiden av det venstre kneet. Dette hugget har antagelig medført at han ikke kunne stå på benet. Dermed har motstanderen hatt overtaket. Skjelettet viser også et hugg fra utsiden mot det høyre leggbenet. Hugget var så kraftig
at knokkelen er kuttet tvers over. Endelig er det merke etter en kraftig stikkskade fra en kniv
på innsiden av det høyre lårbenet. Dette kan ha vært den virkelige dødsårsaken, siden hovedpulsåren i benet går nettopp her. Likevel kan det ha forekommet andre skader på de delene av
skjelettet som mangler.
I vikingtid og i middelalder var det en vanlig kampteknikk å hugge etter bena, Metoden ble
åpenbart ansett som sikker, fordi det da var lettere å gjøre det av med motstanderen som lå
hjelpeløs på bakken. Fra Snorres kongesagaer kjenner vi Olav den hellige som også ble hugget i beinet: «Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med øksen, og det hugget kom i venstre
benet ovenfor kneet».
Skadene på skjelettet avslører at flere våpen er blitt brukt. Vi tror at Gokstadmannen har møtt
to eller flere motstandere på en gang. Årsaken til striden får vi vel aldri vite, men sikkert er det at
huggmerkene ikke viser tegn til heling. Det er derfor sannsynlig at mannen ble drept momentant.
Det er ingenting som tyder på at vi her har en person som har dødd på sotteseng. n

Them Gokstadman
was killed
Also the remnants of the skull show pathological signs. The pocket where the hypophysis (pituitary gland) lies is flattened and
raises suspicions about a tumour. The hypophysis produces growth hormones and
a tumour here could have influenced the
skeleton and led to a secondary thickening
growth creating extremely powerful muscular attachments.
The Gokstad man can in other words be
diagnosed with akromegali. This condition
is characterised by rough bone structure
and rough facial features, big hands and
feet, big nose and a protruding chin bone.
Calcifications in the growth zones inside the
pipe bones show that the man had been sick
and had to stay in bed for weeks as a child,
probably when he was 5-7 years old. He
was a giant, completely different from the
description Heiberg gave of him in 1883.
The cause of death is dramatic. The Gokstad man was killed. Examinations of the
skeleton show a diagonal incision caused
by a thin bladed weapon, probably a sword,
just on the inside of his left knee. This strike
would have rendered him unable to stand
on the leg, thereby leaving him very vulnerable to his opponent.
The skeleton also shows a strike from
the outside to the right lower leg bone (fibula), the strike being so powerful that the
bone was cut right through. Finally there
is a mark from a substantial stab from a
knife on the inside of the right thigh bone.
This could have been the cause of death
since the main artery to the leg runs here.
There could still have been other damages
to parts of the skeleton that we don’t have
access to.
During the Viking Age and the Medieval
period, strikes towards the legs were a typical battle technique. The method was obviously seen as safe since it’s easier to fight
and kill a grounded opponent.
From Snorre’s “Kings Sagas” we know
of Olav the Saint who was struck in the leg:
“Torstein Knarresmed struck King Olav with
the axe and the strike landed in the left leg
just above the knee.”
The skeleton reveals that several weapons have been used. We believe the Gokstad man has met two or more opponents
at once. What caused the conflict will remain unknown to us, but it is clear that the
battle marks show no sign of healing. It’s
therefore probable that the man was killed
on the spot. There is no indication that we
are dealing with a man who died on his
sickbed.

Langtkommet lukning av skallesømmene (suturene) hos den eldste kvinnen,
vitner om høy alder.

Liten grad av tannslitasje i overkjeven til den yngste kvinnen

Osebergkvinnene
Da Osebergskipet ble utgravd i 1904, ble det raskt klart at det lå to kvinner i graven. Skjelettrestene ble undersøkt på forskjellig hold i årene som fulgte, og det ble straks diskusjon om hvem
de to kvinnene kunne ha vært.
I årene rett etter andre verdenskrig toppet diskusjonen seg mellom de to professorene A.W.
Brøgger og K.E. Schreiner. Schreiner var anatom og frarådet gjenbegravning av skjelettrestene,
men arkeologen Brøgger fikk universitetsledelsen med på en tilbakeføring. Den 30. juli 1948 ble
skjelettrestene utlevert fra Anatomisk institutt. Det viste seg i ettertid at Schreiner hadde holdt
tilbake et par knokler til den antropologiske samlingen ved instituttet. Det var disse knoklene
som ga støtet til undersøkelsene som startet i 2005 og som førte til innhentingen av skjelettene
i 2007.
Også Osebergskjelettene har nylig blitt undersøkt av professor Per Holck. Det har vært vanskelig å finne ut hvilke skjelettrester som hører til hver av de to kvinnene. Sikkert er det at de
stammer fra to kvinner – en eldre og en yngre. De fleste av de ca 80 knoklene og beinstykkene
stammer fra den eldste, blant annet skallen. Hun kan ha vært så gammel som rundt 80 år,
kanskje enda eldre. Tidligere antok forskerne at den yngste var rundt 25 år på grunn av den
beskjedne tannslitasjen. Dette er imidlertid et usikkert kriterium for aldersbestemmelser fordi
kostholdet påvirker tannslitasjen. Derimot kan alderen antydes ved studier av tannrøttene som
viser at hun nok var betydelig eldre, trolig i 50-årsalderen.
Fra den yngste kvinnen er noen arm- og fotknokler bevart. De viser at kroppshøyden hennes
var rundt 153 cm – omtrent lik den eldste. Et brukket kragebein som var begynt å leges viser
at hun er blitt skadet noen uker før hun døde. Noen dødsårsak kan ikke påvises på nåværende
tidspunkt, men dersom hun fikk en mer omfattende skade i forbindelse med dette bruddet kan
kanskje denne hendelsen settes i forbindelse med hennes død.

The Oseberg Women
When the Oseberg ship was excavated
in 1904 it was soon established that
there were two women in the grave.
The skeletal remains were examined
by several specialists in the years
that followed and the discussion soon
arose; who were these women?
In the years preceding the Second World
War, the discussion peaked between the
professors A.W. Br_gger and K.E. Schreiner. Schreiner was an anatomist and spoke
out against reburying the skeletal remains,
but the archaeologist Br_gger managed to
persuade the University Board to return the
bones to their resting place.
On 30 July 1948 the skeletons were
handed over from the Anatomical Institute.
Later it became apparent that Schreiner
had kept some bones for the anthropological collection at the Institute. These were
the bones that instigated the examinations
that were started in 2007.
The Oseberg skeletons have recently been
examined by Per Holck. It has been difficult
to establish which skeletal pieces belong to
which of the two women. It is certain that
we are dealing with two women here – one
older and one younger. Most of the 80 bones
and bone fragments originate from the oldest woman, for example the skull.
She could have been as old as 80 years,
maybe even older. Earlier the scientists
used to think the youngest woman was approximately 25 years old because of the
modest wear on her teeth. Although this
is an uncertain criteria for deciding age
because food habits influence the degree
of teeth wear and decay. Examinations of
the roots of the teeth indicate that she was
much older, most likely in her fifties.
From the youngest woman some arm
and foot bones have survived. They show
that her height would have been around
158cm – more or less the same as the oldest woman. A broken collarbone that had
started to heal show that she’d been injured
just weeks before her death. A direct cause
of death can’t currently be established but
if she sustained more substantial injuries
when she broke her collarbone that might
be the reason for her death.

Bildetekst: Kreftmetastasene som fortetninger (hvite “klumper”) øverst langs
hoftekammen på det høyre hoftebenet

Osebergkvinnene
Den eldste har hatt beinskjørhet og har hatt et brudd i korsryggen, og to av halsvirvlene er
sammenvokst. På grunn av dette har hun hatt en framoverlutende kroppsholdning og kan ha
hatt vanskeligheter med å snu på hodet. Kroppshøyden hennes kan derfor ha vært redusert med
flere centimeter i forhold til den yngste. Røntgenundersøkelser har også påvist forkalkninger
i vekstsonene inne i rørknoklene, noe som viser at hun har hatt to lengre sykeleier som barn
med varighet på minst en måned; først i 8-10 års alderen og senere i 14-15 års alderen. Som
voksen, og minst 10 år før hun døde, fikk kvinnen en alvorlig kompresjonsskade i venstre kneet,
antagelig etter en forstuvning eller et fall, som også ødela menisken, og det er tydelig at hun
har haltet og har hatt vanskelig for å bevege seg.
Den eldste har hatt en hormonforstyrrelse, karakterisert ved en fortykkelse av innsiden på
pannebenet (Morgagni-syndrom). Forstyrrelsen rammer kun eldre kvinner og fører til overvekt
og virilisering (redusert produksjon av kvinnelige kjønnshormoner) med dyp stemme, kort og
tykk hals og anlegg for økt hårvekst.
Åpenbart har de to levd et overklasseliv. 13C -undersøkelse av bena viser at begge hovedsakelig spiste kjøtt fra landdyr og ikke fisk fra sjøen. Deres overklasseliv understrekes med all
tydelighet av det rike funnmaterialet i graven. Slitasjespor mellom tennene til den yngste kvinnen viser at hun har brukt en nål av metall som tannstikke, noe som kanskje kan ses i sammenheng med en kjøttrik diett? Siden ingen tenner var bevart fra den eldste kvinnen, har vi ikke
kunnet fastslå noe slikt hos henne.
Skjelettrestene viser at kvinnene i Oseberghaugen har hatt et fysisk aktivt liv selv om
de tilhørte overklassen. Det er kraftige spor etter bruk av musklene, særlig i skuldrene og
armene.
Interessant er det at den eldste kvinnen har hatt langtkommet kreft, trolig bryst- eller underlivskreft. I så fall er hun det eldste registrerte krefttilfellet i Norge. Bildene viser nemlig
spredning av kreften til skjelettet, noe som tilsvarer den siste fasen av denne kreftformen og
som ganske sikkert har ført til store smerter. Trolig døde hun av kreft, mens dødsårsaken til
den yngste er mer usikker, bl.a. fordi så få skjelettdeler er bevart.

The oldest had suffered from osteoporosis (brittle bones) and has had a fracture in
her lower back and two of her cervical vertebraes have merged. As a result of this,
she would have had a stooping posture and
she might have had problems turning her
head. Her physical height might therefore
have been reduced by several centimetres
in relation to the youngest.
X-ray examinations have shown calcifications inside the pipe bones pointing to
two longer periods where she has been
bedridden due to illness in her childhood,
each with a minimum duration of a month,
the first when she was 8-10 years old and
later when she was 14-15 years old. As an
adult and at least 10 years before she died
she sustained serious compression damage in her left knee maybe from a sprain
or a fall that also ruined her meniscus, it’s
obvious that she’d been limping and have
had difficulties in moving.
The oldest woman had a hormone disturbance, characterised by a thickening
of the inside of the brow bone (Morgagni
syndrome). This disturbance only occurs in
older women and leads to weight increase
and virilisation (reduced production of female hormones) with a deep voice, short
and thick throat and potential for increased
hair growth.
They both obviously lived a privileged life.
13C examinations of the bones show that
they have both eaten meat from land animals and not fish from the sea. Their upper
class status is clear also from the rich material that followed them in the grave. The
youngest woman’s teeth show that she has
used a metal needle as a toothpick, maybe
an indication of a meat rich diet? Since no
teeth have survived from the older woman,
we have no such information about her.
The skeletal remains show that the
women in the Oseberg mound both lived
an active life despite their privileged background. There are strong traces of muscle use, particularly in the shoulders and
arms.
It’s interesting to note that the oldest
woman suffered from fully developed cancer, probably breast or abdominal cancer.
This makes her the oldest registered cancer case in Norway. The images show that
the cancer had spread to the skeleton, denoting the last stages of the cancer which
would have caused great pain. She is likely
to have died as a result of the cancer, while
the reason for the younger woman’s death
is more uncertain due to the lack of surviving bone material.

DNA
Hva kan DNA fortelle oss
om Osebergkvinnene og
Gokstadmannen?
Var de to kvinnene som ble begravet i Osebergskipet i slekt? Var de mor og datter?
Var høvdingen fra Gokstadskipet i slekt med kvinnene fra Osebergskipet? Hvor i
verden kom deres forfedre fra? Alt dette kan DNA-analyser gi svar på.
Hva er DNA?
DNA er et stort molekyl som finnes i alle levende celler. DNA-molekylet er den fysiske
bæreren av genetisk informasjon. DNA-molekylet er formet som en dobbelheliks som
består av to tråder som er spunnet sammen. Man kan tenke på DNA som en pergamentrull som inneholder en kode, en kopi av rullen er gjemt inne i hver eneste celle, hver kopi
utgjør en oppskrift for å bygge et menneske.
Fordypning: DNA (skal stå ved siden av DNA-figuren)
DNA er en forkortelse for deoksyribonukleinsyre. Hver DNA-tråd er en kjede
laget fra sukkermolekyler (deoksyribose) som er bundet til DNA-subenheter
eller byggesteiner som kalles baser. Den genetiske koden skrives og leses
som kombinasjoner av 4 baser: Adenin (A), guanin (G), cytosin (C) og thymine
(T). Basene ligger på innsiden av DNA-heliksen, sukkermolekylene ligger som
DNA: DNAmolekylet er
formet som en beskyttelse ytterst. DNA-heliksen dannet av de to DNA-trådene, holdes samdobbeltheliks.
men ved at en base fra den ene tråden er bundet til en komplementær base på
den andre tråden – dette kalles basepar. A er komplementær til T og C er komplementær
til G. Menneskets DNA består av 3 x 109 basepar. Et gen (arveanlegget) er den minste funksjonelle enheten i genomet, som er den samlede informasjonen om arvemessige forhold
til en organisme. DNA utgjør en funksjonell enhet for slik informasjon, nesten som ”oppskriften” til hvert enkelt protein i kroppen. Hvert gen inneholder ofte mer enn 100.000
basepar. Menneskes DNA inneholder et hittil ukjent antall gener, men sannsynligvis bare
omlag 60,000.

DNA
What can DNA tell us
about the Oseberg
women and the Gokstad man?
Were the two women that were buried in the Oseberg ship related? Were
they mother and daughter? Was the
chieftain from the Gokstad ship related to the women from the Oseberg
ship? Where in the world did their ancestors come from? DNA analysis can
answer all of these questions.
What is DNA?
DNA is a large molecule that can be found
in all living cells. The DNA molecule is the
physical carrier of genetic information. The
DNA molecule is shaped like a double helix consisting of two threads spun together.
You can think of DNA as a parchment scroll
containing a code, a copy of the scroll is hidden inside every single cell and every copy
contains the recipe for building a human
being.
Indepth: DNA
Every DNA thread is a chain made of sugar
molecules that are bound to DNA sub units
or building blocks called bases. The genetic
code is written and read as combinations of
four bases: Adenin (A), Guanin (G), Cytosin
(C), Thymine (T). The bases are located on
the inside of the DNA helix while the sugar
molecules act as a protective layer on the
outside. The DNA helix formed by the two
DNA threads is held together by a base
from one thread that’s bound to a complimentary base on the other thread – these
unions are called base couplets. A is complimentary to T and C is complimentary to
G. The human DNA consists of 3x109 base
couplets. A gene is the smallest functional
unit in the genome which is the collected
information about an organism’s hereditary qualities. DNA is a functional unit for
this kind of information, much like a “recipe” embedded in every single protein in
the body. Each gene usually contains more
than 100.000 base couplets. How many the
human DNA contains is so far unknown although it’s probably not more than 60.000.

DNA
Hvor i cellene finnes DNA?

Mesteparten av en DNA finnes i cellekjernen, men man har også DNA i små blærer
inne i cellene som kalles mitokondrier.

CELLE: En celle inneholder mange
ulike funksjonelle enheter. DNA finnes
i cellekjernen og i små kraftverk som
kalles mitokondrier.

Mitokondrielt DNA (mtDNA)

Mitokondrier er små bobler eller blærer som det finnes mange av
inne i hver celle i kroppen. I disse sekkene forbrennes sukkermolekyler for å produsere energien som gir cellen kraft. Mitokondriene
kalles derfor cellens kraftverk. Mitokondriene er en etterlevning av
det som engang var uavhengige encellede organismer som dannet en
symbiotisk allianse med cellene våre for omlag 2 milliarder år siden.
På grunn av sitt historiske opphav som selvstendig enhet, inneholder
mitokondriene sitt eget DNA.

• Mitokondrielt DNA (mtDNA):
Det mitokondrielle DNAet kalles mtDNA og er spesielt på flere vis:
• Det er rundt! All annen DNA er formet som lange tråder,
mens mtDNA forekommer i runde sirkler.
• mtDNA er veldig lite! DNA i kjernen er et sted mellom 50 000 000 og 200 000 000 baser langt,
består mtDNA bare av 16 569 baser.
• mtDNA er arvet fra mor! DNA i kjernen av cellene kommer fra både mor og far. Ettersom
mitokondrier finnes i cellens cytoplasma, blir de kun nedarvet fra mor til barn. Alle mitokondrier i et menneskes celler er kommer derfor fra mors eggcelle. Hun arvet samme mtDNA
fra sin mor, og hun igjen fra sin mor.

Where in the cells is DNA found?
Most of the DNA is in the cell nucleus, but
you also find DNA in small bubbles inside
the cells called mitochondria.
Mitochondria are small bubbles or bladders
and there are a lot of them in every cell in
the body. In these bladders the sugar molecules are burnt up to produce the energy
that keeps the cell going. The mitochondria
are therefore called the cell’s power stations. The mitochondria are the remnants
of what once was independent single cell
organisms that has formed symbiotic alliances with our cells about two billion years
ago. Because of their historic origins as independent units the mitochondria contain
their own DNA.
Mitochondrial DNA (mtDNA)
The mitochondrial DNA is called mtDNA
and is special in several ways:
- It`s round! All other DNA is shaped as
long threads while mtDNA can be found
in round circles.
- mtDNA is tiny! DNA in the nucleus are
usually between 50 000 000 and 200 000
000 bases long while mtDNA only have
16 569 bases.
- mtDNA is inherited from the mother.
DNA in the nucleus comes from both the
mother and the father. Since mitochondria are in the cell`s cytoplasm they are
only passed on from the mother to the
child. All mitochondria in the human
cells have been passed down from the
mother’s egg cell. She again inherited
the same mtDNA from her mother and
so the story goes back.

DNA
Hva kan mtDNA fortelle oss?

Mitokondrienes DNA kan brukes til å bestemme arv gjennom morslinjen. mtDNA er små
sirkulære biter av DNA som finnes inne i mitokondriene. Ved å utføre en mitokondriell DNAtest kan man studere forskjeller i mtDNA-sekvensen og dele mennesker med ulike mtDNAsekvenser i forskjellige grupper som kalles mitokondrielle haplogrupper. Alle som har lik mtDNA-sekvens er i samme gruppe og i slekt gjennom morslinjen. Man vet også noe om hvor i
verden de ulike haplogruppene oppsto, og man kan derfor si noe om hvor en slekt har vandret
fra etter at mennesket forlot Afrika for ca. 100 000 år siden.
HAPLOGRUPPER og MENNESKETS VANDRING: Etter at mennesket gikk ut av Afrika for ca 100 000
år siden, har vi vandret langt, og forandret oss på
veien. Ulike mitokondrielle haplogrupper oppsto,
og å bestemme en persons haplogruppe kan gi en
pekepinn på hvor formødrene vandret fra.

What can mtDNA
tell us?
Mitochondrial DNA can be used to establish hereditary lines on the mother`s side.
mtDNA are small circular pieces of DNA
found inside the mitochondria. By carrying out a mitochondrial DNA test we can
study differences in the mtDNA sequence
and put people with different mtDNA sequences into separate groups called mitochondrial haplo groups. Everyone with
the same mtDNA sequence is in the same
group and related through the motherline.
We also have some knowledge of where the
different haplo groups originated and can
say some things about where the different
groups have wandered after man left Africa
about 100 000 years ago.
HAPLO GROUPS AND HUMAN MIGRATION
After man left Africa about 100 000 years
ago we have wandered far and changed a
lot on the way. Different mitochondrial haplogroups have formed and determining an
individuals’ haplogroup can give us an indication of where his or her foremothers
wandered from.

Hva kan DNA-analyser fortelle om skjeletter fra fortiden?
aDNA er en forkortelse for ”ancient DNA” – DNA fra oldtiden. DNA er på sett og vis et stabilt
molekyl som ved riktige betingelser kan bevares i svært mange år, men det brytes ned over
tid, og dess lengre et bein har ligget i jorden, dess mindre DNA er det igjen. Det er ved å lese
sekvensen at man kan få informasjon for eksempel om noen er i slekt med hverandre. To personer som har lik sekvens i mtDNA er i slekt gjennom morslinjen – de har samme urmor,
men er ikke nødvendigvis i nær slekt. De ulike ”slektene” av mennesker med samme mtDNA,
grupperes i haplogrupper. Mitokondrielle haplogrupper er definert etter spesielle endringer i
sekvensen av mtDNA.

What can DNA analysis tell us about skeletons from the past?
aDNA is a short for “ancient DNA.” DNA is
a relatively stable molecule that given the
right conditions can survive for quite some
years, nevertheless it does decompose with
time and the chance of extracting good DNA
samples decrease with the amount of years
bones have been buried. We establish kinship through reading the DNA sequences;
two people with identical mtDNA are related through the female line and will share
the same ancient mother although it does
not mean that they are closely related. The
different “families” are grouped into haplogroups. Mitochondrial haplogroups are
defined based on particular changes in the
sequence of mtDNA.

How do you isolate
DNA from skeletons?

DNA
Hvordan isolerer man
DNA fra skjeletter?
DNA finnes i alle kroppens celler, inkludert i beinceller og tenner.
Fra levende mennesker er det vanlig å isolere DNA fra celler i munnhulen, en relativt enkel prosess ettersom levende celler inneholder mye DNA. Når man ønsker å analysere DNA fra arkeologiske
skjelettfunn, har man bare beinrester og tenner å hente DNA fra,
og de døde beincellene inneholder veldig lite DNA ettersom DNA
brytes ned over tid. Å analysere aDNA er svært vanskelig ettersom
TENNER OG BEIN: Røntgenbilde av tenner
& figur som viser hvordan et bein ser ut
det er molekylære skader på det gamle DNAet, og nesten alltid foinni. Beinet er porøst, som en svamp, og inrurensning av annet DNA.
neholder beinceller (osteocytter)
For å hente ut aDNA fra bein eller tenner, må materialet gjennom
en lang prosess. Først må en liten mengde bein pulveriseres og behandles med kjemikalier for
å fjerne moderne DNA fra mennesker som har forurenset skjelettet når de har vært i kontakt
med det. Deretter brytes kalk i beinet ned for å frigjøre cellene fra beinstrukturen. Cellematerialet brytes videre ned med enzymer som spiser opp proteiner og andre bestanddeler fra cellene. Etter at kalk og proteinet er fjernet, kan forskerne isolere DNA ved en molekylærbiologisk
prosess.
Da sitter forskerne igjen med en liten mengde DNA som utgjør totalen av all DNA som var
i skjelettet til å begynne med. Dette inkluderer DNA fra kjernene i cellene, DNA fra mitokondriene, og moderne DNA fra alle som har tatt på skjelettene. Utfordringen for forskerne er da
å finne det originale aDNAet som tilhører skjelettet. Dette gjør man ved å se på spesielle deler
av DNAet.
Ettersom det er veldig lite DNA, må det lages mange kopier av DNAet for å kunne studere
det. Dette kalles å amplifisere DNA, og metoden heter PCR (polymerasekjedereaksjonen), som
fungerer som en slags molekylær kopimaskin. For å kontrollere at man har hentet ut den biten
med DNA som man vil studere, renses denne ved å fjerne feilkopiene som ofte oppstår under
kopiprosessen.
Når man har mange kopier av DNAet, kan man studere dette på ulike måter En måte er å
sekvensere disse bitene. Dette går ut på å kjemisk bryte ned DNA-biten, for å se på hver enkelt base og studere rekkefølgen. Forskerne har analysert hele sekvensen av mtDNA nøye, og
vet hva endringene i sekvensen betyr. Det er ved å lese sekvensen at man kan få informasjon
for eksempel om noen er i slekt med hverandre. To personer som har lik sekvens i mtDNA er i
slekt gjennom morslinjen, men ikke nødvendigvis i nær slekt.

DNA can be found in all the cells in the body
including bone and teeth. From people that
are alive it’s common to isolate cells from
the mouth cavity a relatively simple process
since living cells contain a lot of DNA. When
you wish to analyse cells from archaeological skeletons we only have bone fragments
and teeth to extract DNA from and the dead
bone cells have very limited DNA as the DNA
decomposes with time. Analysing aDNA is
very challenging as there are molecular
damages to the old DNA and very often it’s
polluted with other DNA.
To extract aDNA from bones or teeth
requires the material to go through a long
process. Firstly, a small amount of bone is
pulverised and treated with chemicals to remove traces of modern DNA from humans
that have been in contact with the bones in
recent times. Secondly the calcium in the
bone is broken down to release the cells
from the bone structure.
The cell material is further broken down
with enzymes that eat the proteins and other particles from the cells.
After the calcium and the proteins have
been removed the scientists can isolate
DNA through a molecular binding process.
The scientists are then left with a small
amount of DNA equal to the total of all the
DNA that was in the skeleton to begin with.
This includes DNA from the cell nucleuses,
DNA from the mitochondria and modern
DNA from everyone touching the skeleton.
At this point the biggest challenge for the
scientists is to find the original aDNA that
belongs to the skeleton. This is attempted
by looking at particular parts of the DNA.
Due to the limited amounts of DNA available a lot of copies have to be made in order
to study it. This is called amplifying DNA and
the method is named PCR which functions
as a molecular copy machine. To make sure
that the right DNA study object has been
selected all the false copies that often occur during the copy process are removed as
a part of purifying the targeted DNA. There
are several ways of working with the DNA
once enough copies are available. One is to
sequence the bits, this is done chemically
by breaking down the DNA piece and look
at each base separately and study the sequence. Scientists have analysed the whole
sequence of mtDNA with great care and
knows what the changes in the sequence
imply.

The Oseberg women
and the Gokstad
man retain their
genetic secrets

DNA
Osebergkvinnene og Gokstadmannen
beholder sine genetiske hemmeligheter
For å vite om man har funnet det originale aDNA
som tilhører skjelettet, ogikke DNA fra moderne mennesker som har forurenset beinmateriale, kjører man mange kontroller, parallelle
prøver og repetisjoner. Det ble brukt flere beinprøver fra Osebergkvinnene og Gokstadmannen.
mtDNA SEKVENS: DNA-sekvenser fra den eldste av kvinnene som ble
Fra hver prøve ble det isolert DNA to ganger, og
funnet i Osebergskipet vist på to forskjellige måter.
ulike biter med DNA ble kopiert opp. Deretter ble
kopiene renset og 8 ulike kopier fra hver prøve ble
sekvensert. Fra hvert individ hadde forskerne et sted mellom 16 og 60 ulike sekvenser. Hvis alle
sekvensene fra alle beinprøvene fra ett individ hadde vært helt like, ville man kunne si ganske
sikkert at dette var aDNA som tilhørte dette individet.
Første gang man utførte aDNA-analyser på en tann fra den yngste Osebergkvinnen, fant forskerne en god indikasjon på at hun hadde haplogruppe U7, noe som ville indikere et slektmessig opphav i Svartehavsregionen. Dette var et utrolig spennende funn. For å bekrefte funnet, ble
studiet repetert fra 3 beinprøver til fra den samme kvinnen. Dessverre ga ikke disse studiene
samme resultat – man fant ikke en entydig haplogruppe i noen av beinprøvene. Derfor er det
vanskelig å vite om det er U7 som er haplogruppen, eller om det er et av de andre resultatene
som er riktige.
Ved å studere sekvensene til alle de tre personene, fant man mange ulike sekvenser for hvert
individ. Dataene var altså ikke konsekvente. Dette kan bety at det var lite eller intet opprinnelig
aDNA igjen i beina og/eller at beinprøvene var forurenset med DNA fra moderne mennesker
som har berørt skjelettene. Det var derfor ikke mulig å vite hvilke sekvenser som tilhørte Osebergkvinnene eller Gokstadmannen og hvilke som kom fra forurensninger av moderne DNA.
Selv om de første resultatene indikerte haplogruppe U7 for den yngste Osebergkvinnen, kunne
ikke dette bekreftes ved videre studier. Man kan derfor dessverre ikke vite hvilken haplogruppe
disse personene tilhørte, hvor deres morslinje kom fra, eller om de var i slekt med hverandre.
Selv om skjelettene nå har blitt nøye studert og gjennomgått mange analyser med ulike forskningsmetoder, beholder de sine innerste hemmeligheter. Deres DNA er brutt ned og/eller
forurenset med annet DNA etter de døde for over 1000 år siden, og deres genetiske opphav er
derfor fortsatt skjult for oss.

To make sure that the original aDNA that
belong to the skeleton have been found and
not DNA from people that have polluted the
bone material repetitions, several controls
and parallel tests are being run. Multiple
bone samples from both the Gokstad man
and the Oseberg women were taken, each
sample DNA was isolated twice and varying pieces of DNA were copied. The copies
were then purified and 8 different copies
from each test were run in sequential order. From each of the individuals the scientists compared between 16 and 60 different
sequences. If all the sequences from all the
tests had been identical we could have said
for sure that this was aDNA that belonged
to the tested individual.
First time an aDNA analysis were attempted on a tooth from the younger Oseberg woman the scientists found a good
indication that she belonged to haplo group
U7, this would have meant that she originated from the Black Sea area. It was an
incredibly exciting discovery. To confirm the
theory the process was repeated on three
bone samples from the same woman, unfortunately none of these studies yielded
the same result. Not one haplo group singled itself out so it’s difficult to say if U7 is
the haplo group or if it’s one of the other
results that are correct.
By studying the sequences of all the three
individuals a lot of varying sequences were
found so the data was not consistent for any
of them. This might indicate that little or no
original aDNA is left in the bones or that
the bone samples were polluted through
handling of the bones. It was impossible
to establish which sequences belonged to
the Oseberg women and the Gokstad man
and which came from modern pollutants.
So we have no conclusive material at the
moment to establish what haplo group they
belonged to, what maternal line they came
from or if they were related to each other.
So even if the bone fragments have been
thoroughly analysed and studied using different scientific methods they retain their
innermost secrets. Their DNA is broken
down or polluted with other DNA after their
death over 1000 years ago and their genetic
origins remain a mystery to us.

Definitions
DNA sequencing: Placing DNA by finding
the sequence of the individual bases. This
can be done with biochemical methods that
break up the DNA thread. The result of sequencing is a DNA sequence.

DNA
Definisjoner
n		DNA-sekvensering: er bestemmelsen av DNA ved å finne rekkefølgen av de enkelte basene.
Dette kan utføres ved biokjemiske metoder som bryter opp DNA-tråden. Resultatet av en
sekvensering er en DNAsekvens.
n		Mutasjon: endring i mengde eller struktur av DNA som fører til en endring i en organisme
eller celle. Endringen oppstår fordi en mutert DNA-rekkefølge fører til et mutert protein laget
fra DNA sekvensens oppskrift koder for blir annerledes. Mutasjoner i DNA kan oppstå spontant ved feil i DNA-kopiering når nye celler skal lages, eller ved eksponering til visse kjemikalier eller typer stråling, for eksempel solens UV-stråler. Mutasjoner i egg eller sperma kan
nedarves.
n		Haplogruppe: En stor gruppe haplotyper, (den genetiske sammensetningen av et kromosom) som er en rekkefølge med gener med spesifikk lokalisering i DNA- molekylet. Man studerer haplogruppen ved å utføre en DNA-test (gen-test).
n Mitokondriell DNA-test: En DNA-test (gen-test) undersøker spesifikke områder på
en persons DNA. DNA i menneskecellenes mitokondrier passeres uendret fra mor til barn.
Man sekvenserer mtDNA fra et individ og sammenlikner med en referansesekvens for en
kjent haplogruppe for å bestemme hvilke mutasjoner som skiller individets mtDNA fra referansesekvensen. Den såkalte Cambridge reference sequence (CRS) er mest brukt, og er en
sekvens fra den vanlige europeiske haplogruppen H2b.
n Mitokondrielle haplogrupper: I de ca 100 000 årene siden menneskene begynte å vandre ut av fra Afrika, har det oppstått mutasjoner i mtDNA. En mutasjon som oppstår hos en
kvinne vil passeres til alle hennes barn og døtrenes videre slekt. En teori er at man kan følge
mtDNA tilbake til én eneste kvinne, som var formoder til alle mennesker som lever i dag.
Denne urkvinnen kalles Mitokondrie-Eva, og forskerne tror hun levde for ca 100 000 år siden.
Mitokondrie-Eva fikk mange barn. Gjennom generasjonene falt mange fra, og kun DNA fra 3
av hennes etterfølgere har overlevd evolusjonen og gitt opphav til alle nålevende mennesker i
hele verden. 3 makrohaplogrupper representerer den mitokondrielle DNAsekvensen til disse
3 urkvinnene: L (kvinnen som ga opphav til folk i Afrika sør for Sahara), M (kvinnen som ga
opphav til folk i østlig Eurasia) og N (kvinnen som ga opphav til folk i vestlig Eurasia). Hver av
disse tre kvinnenes makrogruppene fikk gikk gjennom tiden og evolusjonen mutasjoner, som
igjen gjør det mulig å dele sekvensene i en rekke undergrupper. Eksempelvis er etterkommerne fra kvinnen med haplogruppe N urmoder for europeere, vestasiater, nordafrikanere,
nordamerikanske indianere, polynesiere. Av de mange haplogruppene som oppsto fra kvinnen med haplogruppe N, finner vi de forskjellige folkene i Europa: haplogruppene H/V, H, V,
J/T, J, T, U/K, hvor hver gruppe har et spesielt opphav fra en kvinne med en spesiell mutasjon i sitt mtDNA. Man kan altså si det er 7 urmødre som har gitt opphav til alle menneskene
i Europa.

Mutation: A change in quantity or structure
of DNA that leads to a change in an organism or a cell. The change occurs because a
mutated DNA sequence leads to a mutated
protein made from the DNA’s sequence’s
recipe codes will remain different. Mutations in DNA can occur spontaneously due
to errors in DNA copying when new cells
are made or by exposure to certain chemicals or types of radiation. (e.g. the sun’s UV
rays) Mutations in eggs or sperms can be
hereditary.
Haplo group: A big group of haplotypes (the
genetical composition of a chromosome)
which is a particular sequence of genes with
specific locations in the DNA molecule. We
study the haplo types by DNA testing.
Mitochondrial DNA test: A DNA test (gene
test) examines specific areas of a person’s DNA. DNA in the human cell’s mitochondria passes unaltered from mother to
child. mtDNA is sequenced in an individual
and compared to reference sequences in a
known haplo group to establish what mutations separate the individual’s DNA from
the reference sequence. The so called Cambridge Reference Sequence (CRS) is most
commonly used and is a sequence from the
most normal European haplogroup H2b.
Mitochondrial haplogroups: In the 100 000
years since humans started wandering out
of Africa there has been mutations in the
mtDNA. A mutation that forms in women
will be passed on to all her children and her
daughters’ offspring. There is a theory that
we can follow mtDNA all the way back to
one single woman that was the mother of
all humans that are alive today. The ancient
woman of origin is called Mitochondrial Eve
and the scientists believe she lived about
100 000 years ago. Mitochondrial Eve had
many children. Through the generations
many have fallen away and today DNA from
only 3 of her descendants have survived
evolution and these three are who we all
originate from. 3 macrohaplo groups represent the mitochondrial DNA sequence
of these ancient women. L (the woman all
people in Africa south of Sahara descend
from), M (the woman who’s the source of
all the people in Eastern Eurasia) and N
(the foremother of all the people of Western Eurasia). Each of these women’s macro
groups developed mutations through time
and evolution and the mutations make it
possible for us to divide people into further subgroups. For example are the descendants of the woman with haplogroup N
the ancient mother of the Europeans, West
Asians and North Africans, North American
Indians and Polynesians. Of the many haplo
groups the originated from the woman with
haplo group N we find the different people
of Europe: the haplogroups H/V, H, V, J/T,
J, T, U/K, where each group came from a
woman that had a particular mutation in
her mtDNA. We can in other words say that
there are 7 ancient mothers who have given
birth to the people of Europe.

Definisjoner
n RØNTGEN Røntgenstråling ble oppdaget i 1895 og er i dag en av de mest anvendte redskapene for undersøkelser av menneskeskjeletter. Røntgenstråling er en energirik stråling av
elektromagnetiske bølger (fotoner). Strålingen avgis når elektroner, som har blitt akselerert
med høyspenning i et røntgenrør, bremses voldsomt opp ved rørets anode. Fotonstrømmen
fortsetter og kan gjennomtrenge materialer som ikke er gjennomtrengelige for lys. Den absorberes gradvis - og hurtigere i tunge materialer enn i lette. Ved å anbringe en fotografisk
film bak et objekt som gjennomlyses av røntgenstråler, kan disse ulikhetene i materialetetthet avbildes på røntgenbilder.
Røntgenbildets begrensning er at det avbilder alt som røntgenstrålingen passerer gjennom. Røntgen egner seg derfor best til å undersøke flate gjenstander som for eksempel ribben. Men vil man undersøke tverrrsnittet i en lårbensknokkel, er et konvensjonelt røntgenbilde uegnet. Da benytter man i stedet CT-skanning.
n CT CT betyr Computer Tomografi. CT kombinerer tradisjonell røntgenteknikk med datamaskinens regnekraft. Teknikken brukes daglig ved sykehusene for å oppdage forskjellige sykdommer. En smal røntgenstråle sendes fra et røntgenrør som roterer omkring gjenstanden.
Deretter sender en detektorplate målinger av hvor mye røntgenstråler som absorberes til
datamaskinen. Datamaskinen kombinerer tallrike målinger fra hver rotasjon og regner ut
absorberingen for hvert enkelt punkt i tverrsnittet av objektet som er blitt gjennomlyst. Ved
å måle mange tverrsnitt tett etter hverandre, kan CT-skanningen produsere tredimensjonale
og svært nøyaktige bilder.
n 13C, 14C, 14N, 15N, 1H, 2H - isotoper som forteller oss hva Osebergkvinnene
og Gokstadmannen spiste.
I skjelettet finnes kjemiske spor i form av isotoper som blant annet kan fortelle hva et menneske har spist. En isotop er en variant av et grunnstoff. Det skiller seg fra andre isotoper i
samme grunnstoff ved forskjellig antall nøytroner i kjernen. Isotoper dannes gjennom forskjellige grader av ytre påvirkning, for eksempel stråling fra solen. Derfor varierer forholdet mellom ulike isotoper av samme grunnstoff i forskjellige typer matvarer. Eksempelvis
har havdyr og havfisk mer av karbonisotopen 13C enn landdyr, som igjen har mindre 13C enn
det ferskvannsfisk har. Hvis et menneske spiser mye mat fra havet, gjenspeiles det i forholdet mellom 13C og 14C i skjelettet.
Når vi skal finne ut hva vikingene spiste, er det viktig å se flere isotoper i sammenheng.
Nitrogen-isotopene 14N og 15N avspeiler forholdet mellom føde som er dannet på land og i
vann. Mat fra vann gir høyt 15N-innhold og kan hjelpe oss med å identifisere inntak av ferskvannsfisk. Men de to isotopene forteller også noe annet viktig: hvor høyt oppe i næringskjeden mennesket er. Har de bare levd av grøt og bær, er innholdet av 15N lavt. Har de spist
kjøtt, er det høyere. Men hvordan vet vi da om et høyt 15N innhold skyldes mye kjøtt eller mye
fisk? Her kan enda en isotop hjelpe oss. Ny forskning har vist at dyr som bare spiser planter,
har et lavt innhold av hydrogenisotopen 2H i forhold til 1H, mens rovdyr har et tydelig høyere
nivå. Sannsynligvis gjelder det samme for mennesker som spiser mye kjøtt.Den beste måte
å undersøke ernæringsforhold ut fra skjeletter, er å måle flere forskjellige isotoper. Men isotoper kan ikke bare fortelle om hva et menneske har spist – de kan også røpe, hvor og når det
levde.

X-RAY (Roentgen): X-rays were discovered
in 1895 and is today one of the most utilised
tools for examinations of the human skeleton. An X-ray is an energy rich ray of electromagnetic waves (photons). The radiation
is produced when electrons that have been
accelerated with high tension in an x-ray
tube is forced to slow down dramatically at
the tube’s positive pole (anode). The photon
stream continues and can penetrate materials that are not penetrable with light. It’s
absorbed gradually and faster in heavy materials than in light materials. By using a
photographic film behind an object that is
penetrated by x-ray, the differences in material density can be visualised on x-ray images.
The limitation of the x-ray is that it produces images of everything the x-ray passes through. X-ray is therefore best suited
to examine flat objects like ribs. If you want
to examine the crosscut of a thigh bone a
conventional x-ray is unsuitable. Then CT
scanning is used instead.
CT: CT means Computer Tomography. It
combines traditional x-ray methods with the
calculating power of a computer. The technique is used daily at hospitals to discover
different illnesses. A narrow x-ray beam
is sent from an x-ray tube which rotates
around the object. Then a detector plate
sends measurements of how much roentgen that is being absorbed to the computer.
The computer then combines numerous
measurements from each rotation and calculates the absorption at every single point
in the crosscut of the object that is being
examined. By measuring many crosscuts
close together, the CT scan can produce
very exact and three dimensional images.

13 C, 14C, 15 N, 1 H, 2 H - Isotopes that
tell us what the Oseberg women and the
Gokstad man ate: In the skeleton there are
chemical traces in the form of isotopes that
among others can tell us what an individual
has eaten. An isotope is a variety of an element. It is separated from other isotopes
in the element by the amount of neutrons
in the core. Isotopes are created through
different degrees of external influence;
one example is radiation from the sun. As
a result the relationship between the different isotopes in the same element differs
in food sources. Sea animals and sea fish
have more of the coal isotope 13C than 14C.
Land animals on the other hand have less
13C than fresh water fish. If a human eats a
lot of seafood, it is reflected in the relationship between 13C and 14C in the skeleton.
When we try to establish what the Vikings ate, it’s important to look at several
isotopes at one time. The nitrogen isotopes
14N and 15N reflect the relationship between foodstuffs created at land or in water. Food from the water gives a high 15N
content and can help us identify fresh water fish. The two isotopes can also tell us
something else that is important namely
how high up in the food chain the person
is. If they have mainly lived off porridge and
berries then the 15N levels are low. If they
have eaten meat then it’s higher. But how
do we know if a high level of 15N is caused
by a lot of meat or a lot of fish? Here there
is another isotope that can help us. New
research has shown that animals that only
eat plants have a low level of the hydrogen
isotope 2H in relation to 1H while carnivores have a markedly higher level. It’s very
likely that this is the same for humans that
eat a lot of meat. The best way to examine
nutritional relations out of skeletons is by
measuring several different isotopes. But
isotopes can’t only tell us what a person’s
been eating they can also reveal where and
when the lived.

n 14C, 87Sr, 18O - isotoper som forteller om Osebergkvinnene
		og Gokstadmannens alder og hvor de levde
14
C isotopen forteller ikke bare om matvaner, men også om alder. Denne isotopen bindes
gjennom fotosyntesen til plantene, og den er radioaktiv. Nydannet organisk materiale har
alltid samme andel 14C-isotoper som atmosfæren, men etter at organismen dør reduseres
den radioaktive isotopen og halvveringstiden for radioaktiviteten er 5700 år. Dermed kan forskerne beregne tidspunktet da organismen døde. Dette gjør det mulig å datere arkeologiske
funn som knokler, trekull og annet organisk materiale. 14C-datering er en svært viktig metode i arkeologien i dag, ikke minst når det gjelder dateringen av bein.
Strontium er et grunnstoff som finnes i små mengder i jordskorpen. Isotopen, 87Sr dannes
ved at den radioaktive rubidiumisotopen 87Rb brytes ned til 87Sr. Eldre bergarter har derfor
et høyre 87Sr-innhold enn yngre bergarter. Det betyr at det er forskjell på mengden av denne
isotopen i landskap med jord av forskjellig geologisk alder. 87Sr opptas sammen med andre
strontiumisotoper i plantene og kommer derfra inn i næringskjeden. Andelen av 87Sr-isotopen i forhold til andre strontiumisotoper i planter, dyr eller mennesker gjenspeiler derfor
geologien i den regionen næringen deres kommer fra. Strontium opptas og lagres i skjelettet
og innholdet av 87Sr kan måles i prøver som tas fra beinmassen.
Oksygen utgjør omkring 20 % av luften vi puster inn, men den finnes også i vannet vi drikker eller får gjennom mat. Oksygen har tre isotoper, og forholdet mellom dem i nedbøren
bestemmes av lokalt klima. Varmt klima fører til at andelen av isotopen 18O blir høy, mens
kaldt klima gjør den lav. Derfor har mennesker som spiser mat og drikker vann fra milde
kystlandskap i Norge, høyere innhold av isotopen enn mennesker som bor i innlandet. Klimaet forandrer seg over tid. Derfor er det viktig at man bare sammenligner mennesker som
har levd omtrent samtidig hvis analysene skal brukes til å finne ut hvor en bestemt person
har levd. Dersom man undersøker mange skjeletter fra samme område, men fra et langt tidsrom, kan man belyse klimaforandringer.

n Sporstoffer
Det er ikke bare isotoper som forteller om levde liv. Det gjør også grunnstoffene selv. Skjeletter består av kalsium, men også av sporstoffer som strontium og barium. Forholdet mellom
disse stoffene avhenger av hva slags mat man har spist. Mye røtter og jordfrukter eller mye
kjøtt gir en stor andel strontium, mens mye melkeprodukter gir en ganske liten strontiumandel. Det er vanskelig å tolke sporstoffanalyser hvis man ikke vet hvilke typer næring som
har vært tilgjengelig.
Til isotop- og sporstoffanalyser trenger man små prøver siden undersøkelsene nærmest foregår på molekylnivå. Noen få tiendedels gram forbrennes ved høy temperatur. Gassen
som oppstår, måles i et massespektrometer. Men det er viktig å velge ut hvilket materiale
som brukes. Det er særlig forskjell på om man tar prøver fra tenner eller fra bein. Tennene
avspeiler den tiden da de ble dannet, altså barndommen. Beinmassen i skjelettet fornyes
hele tiden og avspeiler den seneste del av livet - hos unge mennesker kanskje bare de seneste ti år, hos eldre noe lenger. Tar man prøver fra nytt knokkelvev, for eksempel et sted hvor
et brudd nylig er vokst sammen, avspeiler prøven den maten som personen spiste i den seneste tid før døden inntraff.
Maten vi spiser, sender et viktig sosialt signal. Og det er ikke bare vi i dag som forstår forskjellen på god og dårlig mat. Fra mange forskjellige tider kjenner vi til at de mektige og rike
også hadde tilgang til de beste matvarene. Når vi studerer hva enkeltindivider fra vikingtiden
spiste, får vi kunnskap om hvilken status de hadde i forhold til hverandre. Forskere planlegger nå slike undersøkelser av kvinnene fra Oseberghaugen og Gokstadmannen.

14C, 87SR, 18O - Isotopes that tell us about
the Oseberg women and Gokstad man’s
age and where they lived. The 14C isotope
doesn’t only give us information about food
habits but also about age. This isotope is
created as a part of the photosynthesis processes in plants and it is radioactive. Newly
generated organic material has always got
the same share of 14C isotopes as the atmosphere but after the organism dies the
radioactive isotope degenerates gradually
with a halving time of 5700 years. Based on
the information the scholars can calculate
the time the organism died. It means that
the age of organic material can be determined through accurate measurements in
archaeological finds like knuckles, tree coal
and several other things. 14C is a very important method in archaeology today particularly when dating bones.
Strontium is an element present in
small amounts in the earth’s crust. The isotope 87SR is generated when the radioactive rubidiumisotope 87Rb degenerates to
87SR. Older rock has a higher level of 87SR
than younger rock species. In other words
there is a difference in the amount of this
isotope in landscapes with soil of differing
geological age. 87SR is absorbed together
with other Strontium isotopes in the plants
and comes into the food chain in this way.
The share of the 87SR isotope in relation to
other strontium isotopes in plants, animals
or humans therefore reflects the geology in
the region where their food comes from.
Strontium is picked up and stored in the
skeleton and the content of 87SR can be
measured in tests taken of the bone structure.
Oxygen makes up about 20% of the air
we breathe in but it is also in the water we
drink or get through food. Oxygen has three
isotopes and the relation between them in
precipitations is dependent on the local climate. A hot climate leads to high levels of
the 18O isotope while a cold climate makes
it low. Accordingly, a person that eats food
and drink water from mild coastal landscapes in Norway has higher 18O content
than people who live in the interior. Climate
changes over time therefore it is important
to only compare people that have lived approximately at the same time if the analysis
is to be used to determine where a specific
person has lived.
Trace Elements: It’s not only isotopes on the
chemical level that tells us about lived lives,
the elements themselves do too. Skeletons
consist of calcium but also trace elements
like strontium and barium. The relationship
between these substances depends on the
types of food that have been eaten. A lot of
roots and earth fruits (soil fruits) or a lot of
meat gives a high proportion of strontium,
while a lot of dairy products will result in
low strontium content.
It’s difficult to interpret trace elements
analysis if we don’t know what foods have
been available.
For isotope and trace elements analysis
we need small samples because the examinations almost go to molecular level. A
few tenths of a gram is burnt at a high temperature. The gas that forms is measured
in a mass spectrometer. It is very important
to select the material to use. The difference
between using teeth or bone demonstrates
this. The teeth reflect the time when they
were formed, the childhood years while
bone tissue renews itself all the time and
reflects the last stages of life, in young people only the last ten years, in older people
somewhat longer. If we take samples from
freshly generated bone tissue for example
where a fracture has recently healed, the
sample will reflect the food the person ate
just before he died.
The food we eat sends out an important
social signal. It’s not only today we understand the difference between good and bad
food – from most eras before us we know that
the rich and powerful had access to the best
food. When we study what individuals from
the Viking Age ate, we gain knowledge of their
status in relation to each other. Scientists are
now planning such a study of the women in
the Oseberg mound and Gokstad Man.

Gravemaskinen er i gang på Gokstadhaugen

Gjenåpningen i 2007
Oseberghaugen og Gokstadhaugen er Nordens best bevarte graver fra vikingtiden. Gokstadhaugen ble undersøkt i 1880 og rommet skip, tre båter, tolv hester, seks hunder, en påfugl og
skjelettdeler av en voksen mann i tillegg til mye annet. Oseberghaugen ble undersøkt i 1904
og inneholdt enda flere gjenstander, blant annet en vogn, fire sleder, fem dyrehodestolper, et
fantastisk skip, ca. femten hester, to okser, fire hunder og restene etter to kvinner. Verden har
aldri sett maken til funn fra vikingtid.
I 1928 ble skjelettdeler av mannen gjenbegravd i Gokstadhaugen, og i 1948 ble skjelettene
etter kvinnene gjenbegravd i Oseberghaugen. I begge haugene ble beina lagt i metallkister som
ble plassert i steinsarkofager. Men forskere var blitt bekymret for at vann og luft skulle trenge
inn i kistene og ødelegge beina. I september 2007 åpnet Kulturhistorisk museum og Vestfold
fylkeskommune haugene. Målet var å undersøke om skjelettene var bevart og, om de var det,
sikre dette vitenskapelig materialet for framtiden.
Oseberghaugen og Gokstadhaugen ble gjenåpnet kort tid etter gravleggingen i vikingtiden.
Vi vet ikke om det var regelrett gravrøveri, eller om det var etterkommere som hentet likene
ut for å bringe dem inn i forfedrekulten. De døde ble tatt ut av gravkamrene hvor de var plassert i fine senger. Her finner vi kanskje årsaken til at så få deler av skjelettene er bevart. Ved
utgravningene i 1880 og 1904 ble skjelettrestene funnet nettopp i jordgangene som ble gravet i
haugene ved åpningene i vikingtiden.

The reopening in 2007
The Oseberg mound and the Gokstad mound
are the Northern countries’ best preserved
graves from the Viking Age. The Gokstad
mound was examined in 1880 and contained ships, three boats, twelve horses, six
dogs, a peacock and the skeletal remains of
a grown man and a lot more. The Oseberg
mound was examined in 1904 and contained
even more items: a carriage, four sleighs,
five animal head poles, a fabulous ship, approximately fifteen horses, two oxen, four
dogs and the remnants of two women. The
world has never seen discoveries like this
from the Viking period.
In 1928 the skeletal remains of the man
was reburied in the Gokstad mound and in
1948 the bones of the women were reburied
in the Oseberg mound. In both the mounds,
the bones were placed in metal coffins.
Scientists were worried that water and air
would find its way into the coffins and ruin
the bones. In September 2007, the Cultural Historical Museum in Oslo and Vestfold
County opened the mounds. The purpose
was to see if the bones were well preserved
and if they were, secure this scientific material for the future.
The Oseberg mound and the Gokstad
mound were both reopened shortly after their burial in the Viking Age. We don’t
know if it was a straight forward grave robbery or if it was their relatives that brought
the corpses out as a part of the ancestral
cult. The dead were taken out of their burial chambers. This might be why there are
so few parts of the skeletons remaining. At
the excavations in 1880 and 1904 the bone
remains were found in the earth tunnels
that were dug in the Viking Age.

Det var allerede ett stort hull, og flere var i ferd med å dannes.

Kisten åpnes

GOKSTAD
Det farlige vannet
Da sarkofagen i Gokstadhaugen ble åpnet høsten 2007 fikk vi ettertrykkelig bevis for hvor farlig
vann og fuktighet er for bevaringsforholdene. Det som man var aller mest redd for var plutselig blitt en realitet. I bunnen av sarkofagen sto det vann. Kledet som ble svøpt rundt blykisten i
1928, var vått og så morkent at det ikke kunne løftes til side og tas vare på. Det vevde ullbåndet
som hadde holdt kledet på plass rundt kista, var helt oppløst. Kun deler av ulltråden fra renningen var bevart. De vevde innslagene kunne knapt spores ved bruk av lupe. De var av lin som
brytes ned raskere enn ull. Syrer som skilles ut fra ull når den blir fuktig, har satt fart på nedbrytingsprosessene. Dette ser vi tydelig på blykisten. Mye korrosjon langs alle kantene og på
overflaten viser at nedbrytingsprosessene var i full gang inne i kista. Det var allerede ett stort
hull, og flere var i ferd med å dannes. Den første målingen som ble gjort viste at det var en relativ luftfuktighet på 95% inne i kisten! Dette betyr at luften inne i kisten nærmest var mettet, og
at selv små svingninger i temperaturen ville ført til kondensering eller vanndannelse.
Bein og knokler tåler en støyt når de er tørre og i god forfatning. Når de blir våte, skapes gunstige forhold for kjemisk og mikrobiologisk nedbryting. Da blir beinsubstansen myk og smuldrer opp.
Hullet og skadene i kisten ville vært skjebnesvangre for knoklene dersom de var blitt værende
i haugen. Bekymringen for at dette vitenskapelige materialet kunne stå i fare for å gå tapt, var
berettiget.

GOKSTAD
The threat of water
When the sarcophagus was opened in 2007,
we got undeniable proof of how dangerous
water and moisture are for preservation of
skeletons. The biggest fear had suddenly
become a reality; the bottom of the sarcophagus was under water. The cloth that
was swept around the lead coffin in 1928
was so wet and decayed that it could not be
lifted aside and saved. The woven wool band
that had held their cloth in place had completely dissolved. Only parts of the woollen
thread from the warp was preserved. The
woven wefts could hardly be tracked using
a magnifying glass. They were made of linen and decompose faster than wool. Acids
that had been released by the wool when
it got wet had sped up the decay. This became evident when we saw the lead coffin.
Heavy corrosion along all the edges and on
the surface showed that the decomposition
process was well under way inside the coffin. One big hole had already been created
and more was on the way. The first measurement showed a relative humidity of
95% inside the coffin! This meant that the
air inside were almost saturated and only
minor variations in temperature would lead
to condensation.
Bones can handle a bit when they are
dry and in good condition. When they are
wet excellent conditions for chemical and
microbiological decomposition are created.
The bone substance turn soft and starts to
disintegrate. The hole and the damages in
the coffin would have been fateful for the
bones had they remained in the mound. The
concern that this scientific material could
go lost was legitimate.

OSEBERG
Close race

Her er det vann… Foto: vestfold fylkeskommune

OSEBERG
Nære på
”Her er det vann…!”. Bekymringen var merkbar da arkeologene fikk den første kikken inn under
sarkofaglokket. Sarkofagen viste seg å være halvfull av vann. Aluminiumskisten hadde også
fått en kraftig bulk. Sarkofagen var antagelig akkurat litt for liten eller kisten litt for stor, og ved
gjenbegravelsen har man brukt fysisk makt for å få den ned i sarkofagen.
De to kistene var ment å beskytte mot vann og fuktighet. Men undersøkelsene i 2007 viser
at denne kampen er vanskelig å vinne. Stein er ikke vanntett, men tar til seg fuktighet fra jorda
den ligger i. Rundt bunnen av sarkofagen lå det en kappe av blåleire. Den var kanskje lagt der
som en ekstra beskyttelse, men har nok heller magasinert fuktighet inntil sarkofagen.
Nedbrytingsprosessen var ikke kommet langt. Til alt hell var det ikke blitt sprekker i kisten
da den ble presset ned i sarkofagen. Det var derfor ikke kommet vann inn i kisten, og skjelettene
var like godt bevart som da de ble gjenbegravet. En eller annen gang ville likevel vannet og nedbrytingen ødelagt kisten, og dermed knoklene. Den hardhendte håndteringen av metallkista var
det ingen opplysninger om i dokumentasjonen som var tilgjengelig for forskerne i 2007.
De unike skjelettene fra Oseberg og Gokstad oppbevares nå under optimale og kontrollerbare forhold. Nå og i fremtiden kan forskere undersøke dem og fortelle oss nye historier fra
vikingtiden.

“There’s water !” The concern was palpable
when the archaeologists got the first peek
under the lid of the sarcophagus. The sarcophagus proved to be half full of water.
The aluminiums chest had also sustained a
heavy dent. The sarcophagus was probably
a bit too small or the chest too big and they
had used force during the reburial to fit it
into place inside the sarcophagus.
The two chests were meant to protect
against water and humidity, but the examinations in 2007 showed that this battle is
hard to win. Stone is not water proof, but
attracts humidity from the soil that surrounds it. Around the bottom of the sarcophagus there was a cloak of blue clay. It
might have been placed there as an extra
protection but would have rather encapsulated humidity into the sarcophagus.
The decomposition process had not come
far. Luckily there was no cracks in the chest
after the rough meeting with the sarcophagus. So no water had entered the chest and
the bones were just as well preserved as
when they were reburied. At some point the
water and the decomposition would have
ruined the chest and as a result the bones.
The heavy handling of the chest was not
mentioned in the documentation available
to the scientists in 2007.
The unique skeletons of Oseberg and
Gokstad are now kept under optimal and
controllable conditions. Now and in the future scientists and scholars can examine
them and bring us new stories from the Viking Age.

Veien videre
Prosjektet med å hente skjelettene ut av haugene viser med all tydelighet at arkeologisk materiale bør oppbevares under tilgjengelige og kontrollerbare forhold. Skjelettene fra Oseberg og
Gokstad har nå blitt tilgjengelig for forskning, på linje med de øvrige funnene fra haugene.
I nær framtid får vi ny kunnskap om skjelettene gjennom isotop- og grunnstoffanalyser. Selv
om vi ikke klarte å få ut fullstendige DNA-analyser fra alle tre individer i denne omgang, skal vi
ikke se bort fra at nye metoder vil gjøre det mulig i framtiden. Sett i bakspeilet tror vi at professorene Schreiner og Brøgger ville vært overrasket over hvilke muligheter som har åpnet seg på
dette forskningsfeltet. Det har også forbløffet forskerne hvor mange spor av levd liv som faktisk
kan observeres i dette fragmentariske skjelettmaterialet. Forskerne har skapt konturene av tre
individer, som trer fram fra vikingtidens anonymiserte verden. De har hatt sykdom, syndromer
og skavanker som vi diagnostiserer i dag, men som vikingene sikkert hadde andre ord for og
forklaringer på. Vi har innledet et mer personlig bekjentskap som vi håper å utdype i årene som
kommer.
Arbeidet med å sikre dette vitenskapelige materialet har blitt møtt med positiv velvilje fra
Vestfold historielag og Sandefjord kommune, som står som eiere av haugene i dag. De var av
de første til å se den historiske betydningen av at dette kildematerialet bør være tilgjengelig for
både dagens og fremtidens forskning.

The road ahead
The project of bringing the bones out of the
mound showed in all clarity that archaelogical material should be kept under available and under controllable conditions. The
skeletons from Oseberg and Gokstad have
now become available for science and research like the rest of the material in the
mounds.
In the near future we will gain new
knowledge about the skeleton through element and isotope analysis. Even though
we didn’t manage to extrct complete DNA
analysis from all the three individuals this
time, the development of new methods
might change that and make it possible in
the future. With a look in the rearwiev mirror we believe that the professors Schreiner
and Broegger would have been surprised
at the possibilities that have opened up in
this field. It has also astounded the scientists how many traces of lived life that can
be observed in the fragmentary skeletal
material. The scientists have created the
contours of three individuals that step forth
from the anonymity of the Viking Age. They
had diseases, syndromes and problems
that we diagnosticise today although the Vikings would have had completely different
words and explanations for. We have taken
the initiate to a more personal relationship
that we hope to widen and deepen in the
years to come.
The work with securing the scientific
material has been met with a lot of goodwill
from Vestfold Historical Society and Sandefjord Municipality that own the mounds
today. They were among the first to see the
importance of this sourcematerial being
available to the science of today and for the
future.

