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Lørdag var det hel-
dags viking-ting i 
Fredrikshalds Teater. 
Hele sju foredragshol-
dere belyste vår mest 
dramatiske og boksta-
velig talt, sagnomsus-
te, fjerne historie.
Tom SkjekleSæTher 
tom.skjeklesether@ha-halden.no

Historieseminaret, det femte i 
rekka, var godt besøkt, hvilket 
antakelig gjør evalueringen fra 
arrangørenes side til en hygge-
lig foretak. 

Med på arrangørlaget ved si-
den av Østfoldmuseene er 
Berg, Rokke og Asak historie-
lag, Fylkeskonservatoren i Øst-
fold, Historielaget Haldens 
Minder, Høgskolen i Østfold og 
Idd og Enningdalen Historielag. 

Etter endt seminar ble det ut-
lovet nytt seminar neste høst.

i tiden
Det er ingen historiske norske 
epoker som kan sammenligne 
seg med vikingtida når det 
kommer til et bredt gjennom-
slag i nåtidskulturen. Lørdag 
kom nyheten om at «Game of 
Thrones»-skuespiller Kristofer 
Hivju tar med seg helskjegget 
sitt til en ny reality TV-serie kalt 
«True Viking». 

Den første norske HBO-TV-
serien, denne høstens suksess-
fulle «Fremvandrerne» («Befor-
eigners»), plasserer vikinger i 
det moderne Oslo, og humorse-
rien «Vikingane» er på vei mot 
en tredje sesong der vikinger 
baler med gamle og moderne 
humoristiske utfordringer. Den 
canadiske/irske dramaserien 
«Vikings» kommer i høst med 
sin sjette sesong. 

Selvfølgelig har oppdagelsen 
av Gjellestadskipet i Berg bi-
dratt til at Halden virkelig har 
kommet med på det internasjo-
nale vikingkartet. 

Viksletta for 1500 år 
siden
Det var da også lokalhistoriker 
Roger Prang som med sitt åp-
ningsforedrag «Jellhaug i histo-
rien og landskap i området», 
som sørget for den lokale for-
ankringen lørdag. Det gjorde 
han med både humor og skarpe 
stikk til tidligere «faglighet» 
som det tok lang tid for å over-
bevise om Jellhaugens betyd-
ning. 

Prang sa at «det er til tross for 
vernemyndigheten og fagfol-
kene, og ikke på grunn av disse 
at Jellhaug har den statusen 
den har i dag». 

Han minnet forsamlingen på 
innsatsen til sarpingen Erling 
Johansen som ville ha fylt hun-
dre år 24. november i år. Prang 
fortalte inngående om «oppda-
gelsen» av Jellhaug og kampen 
for å få revet menighetshuset 
som lå like ved haugen, istand-
settelsen av selve haugen og 

endelig dagens belysning som 
kom på plass i 2012. 

Han fortalte levende om hvil-
ken innsats som måtte til for å 
gjennomføre prosjektet, flytte 
tjue tusen kubikkmeter jord, 
torv og sten for å få til en dia-
meter på 80 meter og en høyde 
på 13. Han fortalte at professor 
Anders Hagen tror at Jellhaug 
ikke er et begravelsessted, men 
et ættemonument, et makt-
symbol. At en stamme eller ætt 
som bygger noe så «stort og 
unyttig», må ha vært mektige 
og med store ressurser. 

Med den nye utviklingen ved 
Jellhaugen avsluttet Prang med 
formuleringen «vi kan se forti-
da lyst i møte». 

Gjellestadskipet
Sigrid Mannsåker Gundersen er 
arkeolog og ansatt ved Fylkes-
konservatoren i Østfold med 
spesielt ansvar for arbeidet 
med funnet av Gjellestadski-
pet. 

Hun oppdaterte tilhørerne 
om arbeidet som har funnet 
sted i sommer og høst. Mannså-
ker Gundersen kunne fortelle at 
det var relativt få funn etter så-
kalt solling (sikting) av jord, 
men at man tilfeldigvis fant 
kjølen og skar ut utsnitt av den-
ne akkurat da Riksantikvaren 
og et følge på åtti kom på besøk! 

Nå gjenstår etterarbeidet 
som vil føre fram til videre an-
befalinger. Det handler om 
eventuelle videre avtaler med 
grunneier, som ble berømmet 

for sin tålmodighet, og hvordan 
det hele til syvende og sist skal 
formidles. 

En ren digital framstilling er 
en mulighet, et 
vikingskipsenter/-museum er 
en annen tenkbar løsning. 

Uten mat og drikke
Mari Wickerts, museumspeda-
gog og eksperimentell (!) arkeo-
log ved Göteborgs stadsmu-
seum, tok oss med på en ek-
spressreise i vikingenes kjøk-
ken, matvaner og tilberedelses-
teknikker som passet perfekt 
som et oppspill til lunsjen som 
besto av spekeskinke av vill-
svin med egg, ramsløk og urter 
servert på surdeigsbrød. Et 
måltid som for undertegnede 
betydelig hevet forståelsen for 
matvanene til tegneseriefigu-
ren Obelix. 

Zanette Glørstad fra Kultur-
historisk museum tok for seg 
båtgravskikken i vikingtida. 
Der vi fikk vite at det heter «båt-
grav» hvis farkosten er under 
tolv meter lang, «skipsgrav» 
over tolv meter. Glørstad rede-
gjorde klart og opplysende om 
en rekke slike graver og hvilke 
politiske og religiøse betydnin-
ger som kunne utledes av disse 
gravene. At gravplassene hand-
let om makt, status, nettverk og 
rituelle posisjoner. 

Kristina Bengtsson er dokto-
rand ved Göteborgs universitet 
og snakket detaljert om grense-
dannelsene i i områdene som i 
dag er Bohuslän og Østfold og 

betydningen av «Kongahälla». 
Der de første grensene mellom 
Norge, Sverige og Danmark 
møttes mellom 1000-tallet og 
1253. 

Kjønnsbalanse
Marianne Moen er arkeolog og 
har nettopp tatt sin doktorgrad 
ved Institutt for Arkeologi i 
Oslo med avhandlingen «Kjønn 
i vikingtida: Mer enn barske 
menn og stolte husfruer». 
Moen var, mildt sagt, brennen-
de opptatt av temaet og prokla-
merte at kjønn i vikingtida var 
det morsomste temaet i hele 
verden! Ifølge henne selv. 

Moens tese er at vår forståel-
se av temaet er farget av gam-
meldags tankegods og er over-
modent for revisjon. Helt ned 
til hvordan vikingtida framstil-
les i illustrasjoner, der antalls-
forholdet mellom menn og 
kvinner er helt skjevt. Det var 
vitterlig like mange kvinner 
som menn i denne historien. 
Kanskje var kvinnene vesentlig 
mer med på tinget og i strid enn 
vi har trodd? 

Per linges Svolder
Etter en lang dag med omfat-
tende og tung informasjon, ble 
talerstolen overlatt til pensjo-
nert førsteamanuensis i peda-
gogikk ved Høgskolen i Østfold 
og lokalhistoriker Per Linge. 

Linge er kjent lokalt for sin 
teori om at det mytiske slaget 
ved Svolder fant sted utenfor 
Svalerødkilen. En teori som 
man kan tenke har fått ytterlige 
oppdrift etter funnet av Gjel-
lestadskipet. Linge tok seg en 
omfattende pedagogisk omvei 
via hyppige referanser til tyr-
kisk etymologi med historier 
om gullringer og Olav Trygvas-
sons hang til eldre ektefeller. 
Inkludert Sigrid Storråde, som 
ble betegnet som et «gammelt 
skrukkeskinn» av Tryggvason. 
Vikingkongen som altså kan ha 
endt sitt liv i Svalerødkilen i det 
presise året 1000. 

Linge rundet av historiesemi-
naret «Vikingtid» med den mo-
dige/overmodige oppfordrin-
gen «hvis noen tviler på at sla-
get ved Svolder fant sted ved 
Svalerødkilen, så slutt med 
det».

Vikingekspertisen belyste historien i Fredrikshalds Teater:

Jellhaug og vikingmat

FOredraGSHOldere: Sigrid Mannsåker Gundersen fra Fylkeskonservatoren i Østfold og Zanette Glørstad fra Kulturhistorisk Museum 
var begge foredragsholdere på seminaret «Vikingtid» i Fredrikshalds teater lørdag.


