
 
 

Seminar: Skip og båt i vikingtid 
Gjellestadskipet og andre skips- og båtfunn fra jernalder. 

 

 
 

Senhøstes 2018 slapp arkeologene i Østfold fylkeskommune nyheten om at en 

verdensensasjon var funnet på et jorde i Halden. Nå kan du få lære mer om skipsgraven og de 

andre funnene på Gjellestad, og få høre om lignede funn fra denne spennende perioden av 

vår forhistorie. Du vil også få et innblikk i hvordan skip kan rekonstrueres fra et arkeologisk 

materiale. Seminaret vil belyse både funnene på Gjellestad og andre temaer knyttet til skip og 

båt i vikingtid og jernalder. Seminaret er gratis.  

 

Sted: Lokalene til Halden Montessoriskole, Generalveien 15, ved Fredriksten festning. 

Tid: Lørdag 4. mai kl. 12-16 

 

• Foredragsholdere fra Kulturhistorisk museum, NIKU (Norsk institutt for 

kulturminneforskning), Norsk maritimt museum og Vestfold fylkeskommune. 

Enkel bevertning. 

 

På grunn av begrenset plass må du forhåndspåmelde deg til vikingskip@ostfoldfk.no. 

Vennligst oppgi navn på påmeldte, e-postadresse og telefonnummer. 

mailto:vikingskip@ostfoldfk.no


Program 
 

Dørene åpnes fra kl. 11.45. Kaffe/te og frukt er satt fram. 

 

12.00 Velkommen! 
 

12.10 Gjellestad – Vikingskipsgraven på Viksletta. 
Gjennom bruk av georadar ble skipsgraven ved Jellhaugen påvist, sammen med 
flere gravhauger og rester etter stolpebygde hus. Men hva representerer de 
arkeologiske anleggene ved Gjellestad? Og hva kan vi si om dateringen av funnene 
og hvor godt de er bevart?  
Lars Gustavsen, arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning 
 

12.50 Båtgraver på Østlandet med eksempler fra Østfold og Vestfold 
Mens skipsgraver er en sjeldenhet, har gravleggelser i mindre båter vært en utbredt 
tradisjon gjennom en lang periode i jernalder. Denne gravskikken blir belyst med 
eksempler fra Oslofjordområdet. 
Christian Løchsen Rødsrud, arkeolog ved Kulturhistorisk museum 
 

13.30 Beinstrekk 
 

13.40 Rekonstruksjon av arkeologiske skipsfunn 
De siste 15 års prosjekter i Bjørvika i Oslo har frambragt mange titalls nye skipsfunn, 
hovedsakelig fra tidlig nytid og middelalder. Hvilke metoder bruker arkeologene når 
de rekonstruerer det som ofte er fragmentariske funn, og hvilke utfordringer møter 
de på? Og ikke minst, hvilken ny kunnskap kan vi få gjennom 
rekonstruksjonsarbeidet? 
Tori Falck, arkeolog og seksjonsleder ved Norsk maritimt museum 
 

14.20 Pause, enkel servering av bakst og mineralvann. 
 

14.40 Havn, haller og skipshauger fra yngre jernalder i Vestfold. 
Vestfold har en rik kulturarv fra vikingtid, som også omfatter skipsgravene på 
Oseberg og Gokstad. Nylig ble også nyheten om en hittil ukjent skipsgrav sluppet. I 
dette foredraget vil vi få høre mer om noen av de viktige funnene fra yngre 
jernalder og vikingtid i fylket. 
Terje Gansum, arkeolog og seksjonssjef, Kulturarv i Vestfold 
 

15.20 Tune- og Gjellestadskipet 
Rekonstruksjonen av Tuneskipet og andre skipsfunn viser hvordan vi kan få mye ut 
av Gjellestadskipet selv om lite skulle være bevart. 
Knut Paasche, arkeolog/forsker og seksjonssjef ved Norsk institutt for 
kulturminneforskning 
 

16.00 Avslutning. 
 


