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Er utgravinger og formidling 
lite ” lønnsomt”? 
Potensialet for formidling 

ved utgravinger er ofte stort. På 
grunn av korte tidsfrister og stram-
me budsjett er det dessverre ofte 
vanskelig å gi tilstrekkelig rom for 
slik virksomhet. Ressurser til for-
midling ligger heller ikke innenfor 
de lovpålagte rammene til prosjekt-
virksomheten ved Bergen Museum. 
Dessuten er utbygger kun forpliktet 
til å dekke utgiftene som skal til 
for å gjennomføre utgravingene og 
som er nødvendige for å sikre det 
vitenskapelige kildematerialet. Ved 
utgravinger gir lovverket riktignok 
muligheter til å legge inn mindre 
summer til formidling, men det lig-
ger ingen forpliktelser om å føre til 
lokalmiljø og et allment publikum 
den kunnskapen som utgravinger 
gir. Graden av formidlingsinnsatsen 
er bestemt av prioriteringer man må 
gjøre ved hvert enkelt feltarbeid. 
 Formidling kommer altså på sid-
en av alt det øvrige arbeidet, og må 
utføres i tillegg til de regulære plik-

tene.  Det er heller ikke å legge skjul 
på at populærvitenskaplig virksom-
het er mindre akademisk meritte-
rende. I et mer strategisk perspektiv 
for den enkelte kan det derfor være 
”lønnsomt” å velge bort formidling, 

og for den ambisiøse forsker heller 
satse på fagartikler og annen mer 
faglig rettet virksomhet.
 Imidlertid er det mange argu-
menter som taler for en sterkere 
satsing på populærvitenskapelig 
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Årlig gjennomfører Bergen Museum en rekke arkeologiske undersøkelser på Vest- 
landet. Feltarbeidene er ofte intensive, krever mye arbeid og har korte tidsfrister. I felt 

møter arkeologene også en svært engasjert og interessert lokalbefolkning. 
Hvordan møter vi både kravene til effektivitet og progresjon i feltarbeidet og samtidig 
tilbyr interesserte en god og faglig fundert formidling? Dette var våre utfordringer i 
forbindelse med utgravingen av den på alle måter sensasjonelle vikingtidsplassen på 

Bjørkum i Lærdal i 2009.

  Sommeren og høsten 2009 undersøkte arkeologer ved Seksjon for ytre kulturminnevern, 
Bergen Museum en særdeles velbevart og funnrik vikingtidsplass på Bjørkum i Lærdal. In-
stant formidling ved hjelp av SMS til kollegaer ved andre utgravinger er en sikker indikasjon 
på flotte funn. Foto: Morten Ramstad
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formidling. Det er tvert imot viktig 
å spørre seg om vi har råd til å la 
være å formidle aktivt og bredt fra 
feltarbeidene. 
 
Mellom forvaltning, 
akademia og lokalbefolkning
Feltarbeid foregår ofte på små ste-
der lagt unna forvaltnings- og kunn-
skapsinstitusjonene. I et formid-
lingsperspektiv kan arkeologiske 
utgravinger skape en kontaktflate 
mellom forvaltning, forskning, ar-
keologi og omverdenen. Feltar-
beidet er en viktig plattform der 
universitetene kan profilere seg og 
betydningen av forskning, høyere 
utdanning og kunnskapsbasert for-
valtning.
 I felt konfronteres arkeologer 
med en virkelighet der innsikten i 
forvaltnings- og lovverket varierer. 
Selv om tilbakemeldingene fra all-
mennheten stort sett er svært posi-
tive, er det heller ikke å legge skjul 
på at man også ofte møter personer 
som reagerer på omfanget og kost-
nadsnivået ved arkeologiske utgra-
vinger. Dette gjør seg spesielt gjelde-
ne i de tilfeller der tiltakene dekkes 
over trange kommunale budsjetter 
eller små, lokale bedrifter. Det er 
derfor kanskje ikke så rart at et av 
de vanligste spørsmålene vi får ved 
utgravingsporsjektene, er hvem som 
betaler for utgravingene og hvilken 
nytteverdi de har for lokalmiljø el-
ler samfunnet for øvrig?
 Uten at vi forsøker å gi noe til- 
bake i form av kunnskap og fortlø-
pende kommunikasjon om resulta-
tene fra gravingene, kan arkeolo-
gene, trolig med rette, fremstå som 
representanter for et distansert aka-
demia og forvaltningsvesen med li-
ten forståelse for lokalbefolkningen 

  Fig. 1. Bildet viser maskinell flateavdekking den første uka i felt. Feltarkeologi 
er til tider tungt og hardt fysisk arbeid, langt fra det idealiserte bilde av en tålmo-
dig feltarkeolog som med teskje fjerner millimeter for millimeter med masse. 
Foto: Morten Ramstad
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og de følelser, interesser eller eier-
skap de måtte ha overfor ”sine” kul-
turminner. I et større verneperspek-
tiv vil dette heller ikke være med på 
å stimulere lokalmiljøers interesser 
og kunnskap om ”egne” kulturmin-
ner og deres bevaring. Aktiv for-
midling kan dermed være en viktig 
og nødvendig strategi for å demme 
opp for et bilde av forvatning og ar-
keologi som noe fremmed, noe som 
hemmer lokal utvikling og nærings-
interesser. 
 Som vi imidlertid skal se, er det 
ikke bare plikt eller nytteperspektiv 
som legitimerer formidling ved ut-
gravinger. Retter vi søkelyset mot 
arkeologiske utgravinger i seg selv, 
viser det seg at disse har et svært 
stort og særegent formidlingspoten-
sial. 

En spennende forestilling
Feltarkeologi leverer på mange må-
ter ”ferskvare”, og dette gir helt 
unike forutsetninger for formidling. 
Her graves spennende kunnskap 

frem for et mangfoldig publikum 
som føler seg spesielt tilknyttet ut-
gravingsstedet. De besøkende har 
som regel stor lokalkunnskap og et 
bredt spekter av referanser knyttet 
til det de ser. Å følge utgravingene 
mens de pågår, fremstår derfor som 
langt mer tilgjengelig og fengslende 
enn å oppsøke mer statiske utstil-
linger på museer, fjernt fra feltsitua-
sjonen og den opprinnelige lokale 
konteksten.
 Arkeologen Hein Bjerck betrak-
ter i denne sammenhengen selve ut-
gravingen som en forestilling med 
en egen aktualitet og dynamikk. 
Det som ligger begravd under tykke 
jordlag, graves frem. Utgravingen 
avdekker noe som ligger skjult, og 
fremkaller øyeblikksbilder fra en 
svunnen tid. Her eksponeres detal-
jer fra en glemt og mytisk fortid, og 
de som vil oppleve dette, må benyt-
te muligheten der og da. Bjerck ret-
ter dermed oppmerksomheten mot 
selve spenningen i forskningssitua-
sjonen i felt. Her genereres stadige 

nye spørsmål og svar. Endringer 
i jordsmonn eller nye funn krever 
tilpasning i strategi og utgravings-
metodikk. Spenningen kan være 
til å ”ta og føle på”, og spekulasjo-
nene er mange. Det er ingen sikre 
svar, men mange mulige løsninger. 
Publikums forslag kan gjerne være 
like plausible som arkeologens. For 
mange er selve feltarkeologien og 
dets utgravings- og analysemetoder 
minst like spennende som det man 
graver frem. Utgravingene gir oss 
arkeologer anledning til å vise frem 
virksomheten og faget vårt. Ikke 
minst gir det oss en mulighet til å 
korrigere slitte og lett irriterende 
stereotypier og myter om arkeolo-
gen som; ”en svært tålmodig, krok-
bøyd person på skattejakt utrustet 
med metalldetektor og teskje”!

Ut i felt
I juni 2009 var vi fire arkeologer fra 
Seksjon for ytre kulturminnevern 
på vei til Bjørkum i Lærdal. I for-
bindelse med utbedringene av E-16 

  Fig. 2. Den andre uka av flateavdekkingen ble det avdekket et stort sirkulært fyllskifte, fylt av feit sterkt beinholdig masse. Under oppren-
sing av overflaten kom det frem en rekke gjenstandsfunn, inkludert en vevskyttel og en tidstypisk vikingtidskam. Etter nøyere granskinger 
viste det seg at det hadde stått et grophus her for mer enn 1200 år siden. Begge foto: Morten Ramstad



59

mellom Stuvane og Seltun hadde arkeologer fra fyl-
keskommunen i Sogn og Fjordane noen år i forveien 
påvist kulturspor på Bjørkum i form av forhistoriske 
dyrkningslag, noen kokegroper og et par mulige stol-
pehull (fig. 1). Den planlagte veitraseen gikk rett over 
funnområdet, men etter søknad fra Vegvesenet gav 
Riksantikvaren tillatelse til tiltaket på vilkår av at det 
ble gjennomført arkeologiske undersøkelser.
 Utgravingene var planlagt over en periode på 
fem uker. Metoden var såkalt maskinell flateavdek-
king der de øvre jordlagene fjernes med gravemaskin 
med påfølgende finrensing med krafse, spade og gra-
veskje. Vanlige funn ved slike undersøkelser er fyll-
skifter i undergrunnen som knytter seg til nedgravde 
strukturer og anlegg slik som husstolper, kokegroper, 
ulike typer ildstedsanlegg eller ardspor, som er nedp-
løyde furer etter den primitive plogen. Århundrer 
med pløying kombinert med et surt jordsmonn og 
nedbørsrikt klima har ført til at forgjengelige mate-
rialer som tekstil, bein og tre for lengst har blitt brutt 
ned. Kun unntaksvis påvises det gjenstander, og da 
som regel i form av potteskår, steingjenstander som 
spinnehjul eller vevlodd, eller i mer heldige tilfeller 
kan man påvise nedgravde graver der skjelett og grav-
gaver er beskyttet av et steinkammer. 
Flateavdekkingsmetodikken har de siste tjue årene 
ført til en veldig vekst i kulturspor knyttet til den 

  Fig. 3 Flyfoto og oversiktstegning av funnområdet på Bjørkum. 
På tegningen er grophus, ildsteder og en rekke øvrige anleggsspor 
avmerket i grått. (Over). Grafikk: Theo Gil. (Under). Foto: Morten 
Ramstad.
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forhistoriske gården på Vestlandet. 
Fremfor alt har det vært avdekket 
en rekke store anlegg fra romertid 
(Kr.f.-400 e.Kr) og folkevandringstid 
(400-575 e.Kr.) i eldre jernalder, men 
det er undersøkt gårdsanlegg og 
spor etter dyrkning så langt tilbake 
som bronsealderen (1800-500 f.Kr.) 
og sen-neolitikum (2400-1800 f.Kr.). 
Paradoksalt nok har det vært påvist 
langt færre boplasspor fra vikingtid 
(793-1030 e.Kr.). 
 Vi hadde på forhånd gått igjen-
nom arkiver og funndatabaser for å 
sjekke om det var funnet graver el-
ler oldsaker på Bjørkum, men med 
negativt resultat. Sammenholdt 
med informasjon vi fikk fra lokal- 
befolkningen, tegnet det seg et bilde 
av et funnfattig område i forhisto-
risk tid. Selv om vi ikke hadde de 
største forventningene til store an-

tall stolpehull og kokegroper, hadde 
vi likevel forhåpninger om at utgra-
vingene kunne bidra med viktige 
brikker i puslespillet om gårdsutvik-
ling og driftsformer på Vestlandet i 
vikingtiden. 

Sensasjonelle funn!
Som forventet dukket det allerede de 
første dagene av flateavdekkingene 
opp ardspor i undergrunnen og en 
og annen kokegrop. Det var likevel 
relativt langt mellom strukturene, 
og vi hadde ikke påvist stoplehull  
eller øvrige spor etter hus.
 Etter hvert som vi jobbet oss 
inn mot de mer sentrale deler av 
den dyrkede marken, registrerte vi 
at jordmassene ble mektigere og 
fetere. Massene inneholdt dessu-
ten en påtagelig mengde ubrente 
og godt bevarte dyrebein. Det var 

også en del ”jernskrammel” i form 
av rustne biter, nagler og fragmenter 
av gjenstander som knivblad. Med 
utgangspunkt i den gode bevarings-
graden og den store mengden bein 
gikk spekulasjonene høyt om alde-
ren – mest sannsynlig måtte dette 
være matavfall og skrot kastet i his-
torisk tid. Men dette passet dårlig 
med at vi ikke fant bein eller andre 
funn i topplagene mens mengden 
økte kraftig ned mot bunnen av de 
eldre dyrkningsmassene. Selv om vi 
ikke helt turde å tenke tanken, var 
dette en sterk indikasjon på at vi 
kunne stå overfor noe helt utenom 
det vanlige, nemlig et utgravings-
område med enestående bevarings-
forhold.
 Idet vi jobbet med å rense frem 
et stort, sirkulært fyllskift med 
svart, feit og sterkt beinholdig mas-

  Fig. 4. For å dekke et representativt utsnitt av utgravingsforløpet var det leid inn et profesjonelt filmteam fra formidlingsfirmaet Arkikon i 
Bergen. Foto: Morten Ramstad.
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se, kom svaret. Mens vi krafset frem 
overflaten, ble det i ytterkanten av 
fyllskiftet funnet en flott nål (en 
vevskyttel?). Like etterpå dukket 
det frem en kam. Begge gjenstande-
ne var fremstilt av reinsgevir (fig. 2) 
Kammen var i satt sammen av ulike 
plater naglet sammen med små, 
”synåltykke”, velbevarte jernna-
gler! Formen og størrelsen på ned-
gravingen vitnet om at det en gang 
hadde stått et grophus her. Funnene 
gav den endelige bekreftelsen på at 
vi på Bjørkum stod ovenfor det nær-
mest utenkelige: Her var det eksep-
sjonelt gode bevaringsforhold for 
gevir, bein og metall, og det meste 
vi fant i de nedre dykningslagene 
samt i anleggene som var gravd 
ned i undergrunnen, kunne etter all 
sannsynlighet knyttes til aktiviteter 
i vikingtiden. 
 Etter tre uker med avdekking, 
viste det seg at hovedaktivitetene 
hadde funnet sted innenfor et i under- 
kant av 2000m2 stort område. I 
virvaret av stolpehull ble det skilt 
ut rundt ti stolpebårne hus av ulik 
størrelse, nærmere femten såkalte 
grophus (mange av disse er trolig 
små verksteder), en smie og spor 
etter lettere og mindre permanente 
boligformer som telt. Rundt om på 
flaten fantes ulike former for ild-
stedsanlegg og kokegroper av varier-
ende størrelse (fig. 3). Med utgangs-
punkt i funnområdets karakter og 
størrelse antok vi at det muligens 
kunne representere et sesong- 
messig møtested. Bjørkum har vært 
sentralt plassert med stier som kun-
ne ha forbundet stedet både med 
dalførene i nord og sør, og mellom 
kysten og innlandet.
 På Bjørkum kan det både ha 
foregått sosiale sammenkomster 

med fest, leik og spill, men kanskje 
også verkstedsaktiviteter og bytte-
handel. Selv om det nok har vært 
mange lignende steder i vikingtid, 
var dette første gang vi hadde kom-
met over noe slikt på Vestlandet. 
Foruten den store vikingtidskjøp-
staden, Kaupang i Vestfold, var det 
knapt undersøkt en så velbevart og 
funnrik vikingtidslokalitet i Norge. 
 
Utvidelser, nye planer og 
strategier
Raskt måtte vi legge en plan for 
videre strategier. Det trange dalfø-
ret ved Nordre Bjørkum tilsa at det 
ikke fantes realistiske alternativ til 
veitraseen. I tett dialog med Bergen 
Museum besluttet derfor Riksanti-
kvaren at Veivesenet måtte bekoste 
en kraftig økning i budsjettet. Hele 
det avdekte funnområdet måtte un-
dersøkes før veiarbeidet kunne ta 
til. For at utgravingene ikke skulle 
gå utover fremdriften for veipro-
sjektet, ble omfanget av feltarbeidet 
utvidet. Kontinuerlig var det 10-15 
arkeologer i arbeid fra begynnelsen 
av august til første halvdel av no-
vember. 
 Forventningene til utgravingene 
var store. Vi regnet med å avdekke 
et omfattede og svært viktig kilde-
materiale som trolig kunne bidra 
med ny og viktig kunnskap om  
vikingtiden. Selve utgravingene 
kom til å være komplekse, og det 
ville være et stort tidspress å nå 
målsettingene innen vinteren og før 
telen for alvor tok til. 

Hvordan formidle Bjørkum-
utgravingene? 
Det var mye som talte for at under-
søkelsene ville ha stor publikums-
appell. De enestående bevaringsfor-

holdene og forventningene om fine 
funn tilsa at både presse og lokal-
befolkning ville være interessert. 
Presseoppslag fra de innledende un-
dersøkelsene, kombinert med flere 
innslag i lokal- og riksdekkende 
radio og TV hadde allerede ført til 
stor pågang av interesserte. Ved ut-
videlsene av prosjektet stod vi derfor 
overfor en rekke utfordringer. Hvor 
mye kunne vi legge ned i arbeidet 
med å formidle fortløpende resul-
tatene til lokalmiljøet, massemedia 
og til en større interessert offentlig-
het? Ut fra det uventede omfanget 
av feltarbeidet og tidspresset som 
lå foran oss, var det viktig at for-
midlingen var godt organisert med 
klare prioriteringer og med en so-
lid faglig forankring. Det ble derfor 
utarbeidet en samlet formidlings- 
strategi for å kunne videreføre noe av 
den kunnskapen som utgravingene 
på Bjørkum i Lærdal hadde gitt oss. 
Bjørkumprosjektet var en mulighet 
til å nå andre, flere og større mål-

  Fig. 5. Et ”ingen adgang” skilt kan ikke 
sies å representere den beste form for pu-
blikumskontakt. Etter hvert ble imidlertid på-
gangen fra besøkende så stor at dette gikk 
utover fremdriften i prosjektet. Det var også 
nødvendig å regulere adgangen til utgra-
vingsfeltet for å bevare skjøre funnområder 
og strukturer i felt. Foto: Morten Ramstad
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grupper enn de vi normalt forholder 
oss til. Gjennom å møte lokalbe-
folkningens ønske om ny kunnskap 
håpet vi også å øke interessen og 
forståelsen for bevaring og forvalt-
ning av arkeologiske kulturminner. 
Formidlingen skulle nå bredest mu-
lig, samtidig skulle det også satses 

konkret innenfor mindre og mer 
målrettete kanaler for å nå bestemte 
målgrupper. Vi utviklet blant annet 
et spesielt eget opplegg for skole-
klasser. For å møte den store inter-
essen lokalt, ble det planlagt et mer 
omfattende og ambisiøst program 
for et ”Åpen dag”-arrangement. 

Det ble også diskutert hvordan vi 
kunne tilby et best mulig og effek-
tivt opplegg til studenter og øvrige 
fagmiljøer som ønsket å besøke oss. 
 Vi la opp til et tett samarbeid 
med tiltakshaver, Vegvesenet, som 
så satsingen på formidling som 
svært positivt. De ble involvert i 
selve formidlingsarbeidet og stilte 
både ressurser og mannskap til 
rådighet ved flere av formidlings- 
tiltakene. 
 Vi undersøkte mulighetene for 
at det ble drevet formidling videre 
etter at feltarbeidet var over, noe vi 
ikke kunne innarbeide i oppdrags-
budsjettet. Det ble etablert en tett 
dialog med kommunen, der det ble 
bestemt at kommunene skulle ar-
beide videre mot øvrige lokale og 
regionale nettverk.
 Med utgangspunkt i funnstedets 
vitenskapelige betydning vurderte 
vi det som viktig å sikre et bredt for-
midlingsmateriale for ettertiden. Vi 
besluttet å satse store deler av den 
prosjektfinansierte delen av formid-
lingen på profesjonell dokumenta-
sjon av utgravingsprosessen med 
periodiske filmopptak. Opptak og 
intervju skulle ha en best mulig kva-
litet som kunne benyttes som doku-
mentasjon av utgravingene, i tillegg 
til eventuelle senere utstillinger og 
dokumentarfilmer. Filmtjenestene 
ble kjøpt inn hos formidlingsfirma-
et Arkikon i Bergen (fig. 4). I tillegg 
til midlene som ble brukt til film, 
var det meste av feltpersonalet tett 
involvert i avviklingen av de ulike 
publikumsarrangementene. I etter-
kant er det gått med mye tid og res-
surser til å følge opp formidlings-
tiltakene som ble satt i gang i felt, 
i tillegg til foredragsvirksomhet og 
øvrig faglig formidling til et større 

 Fig. 6. Funn av en særdeles forseggjort og velbevart kam med runer skapte et nytt 
oppsving i dekningen fra media. Her illustrert ved en artikkel i Aftenposten 8.oktober 
2009.
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forskningsmiljø. 
 Hvilke formidlingskanaler og 
prosjekter tok vi i bruk ved utgra-
vingene på Bjørkum?

Internett og massemedia
Det var som nevnt bred dekning i  
lokal- og regionaviser, og det var fle-
re innslag i NRKs distriktssendin-
ger for radio og TV. Innslag i NRK 
Dagsrevyen 11. august førte til en 
sterk økning i antall besøkende. 

Utgravingsfeltets beliggenhet ved si-
den av Europa vei E-16 mellom Oslo 
og Bergen gjorde at det hele dagen 
var en jevn tilstrømning av forbipas-
serende som hadde hørt om funnene 
og ønsket å se mer. Vi følte oss for-
pliktet til å svare på spørsmål, men 
ganske snart hadde besøksmengden 
økt så mye at denne aktiviteten før-
te til både avbrudd og forsinkelser 
i det daglige utgravingsarbeidet. 
Trafikkavvikling og sikkerhet knyt-

tet til tilkjørsel og parkering var et 
annet problem. Det var også en del 
besøk etter arbeidstid og i helgene 
som uten rettledning utgjorde en 
potensiell fare for skjøre strukturer 
og utsatte funnområder i felt. Der-
for ble det besluttet å begrense til-
gangen til feltet. Porten ble lukket 
utenom arbeidstid, og det ble satt 
opp skilt der som informerte om at 
omvisning bare ble gitt etter nær-
mere avtale (fig. 5). For at publikum 
fortsatt kunne følge utgravingene, 
ble det etablert en ”Bjørkumside” 
på Bergen Museums nettsider. Her 
var det kortfattet informasjon om 
utgravingene, gjenstandsfoto og lin-
ker til aktuelle nyheter og oppslag 
i media.
 For å løfte frem de viktigste as-
pektene ved utgravingene og sikre 
at dekningen fikk et best mulig fag-
lig innhold, ble det i samarbeid med 
informasjonsansvarlig ved Bergen 
Museum utarbeidet pressemeldin-
ger. Nå kom også notiser og kortere 
artikler i riksdekkende aviser (fig. 6). 
I oktober 2009 var det en lengre ra-
dioreportasje i NRKs programserie 
I naturens verden. Noe mer uventet 
var det at det ble debatt rundt utgra-
vingene i tilknytning til valgkampen 
høsten 2009. Samferdselsministeren 
ble utfordret til å endre trasévalget 
for den nye Europaveien. Her var 
ønsket om å bevare og utvikle funn-
stedet til næringsutvikling og turis-
me. I ordskiftet som fulgte, ble det 

 Fig. 7. Besøk av skoleklasser var en prio-
ritert satsing, og vi tok vi imot hele klasser 
fra skolene Lærdal, Ljøsne og Borgund. Elev-
ene ble inndelt i mindre grupper som ble 
fordelt rundt på ulike poster. Bildene viser 
en gruppe fra Borgund skole ved omvisning 
i felt. Samtidig fikk en annen gruppe føle 
spenningen med å spyle frem over 1000 år 
gamle funn i såldet. Begge foto: Anne Tøm-
mervåg
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fra prosjektets side understreket at 
selve kulturminnene ville bli fjernet 
som en del av utgravingene. Derfor 
ville det ikke være noe igjen av disse 
for ettertiden. 

Omvisning i felt
En av hovedsatsingene var som 
nevnt omvisninger i felt. Ingen an-
dre steder kommer man så tett inn-
på fortiden og de hendelser som har 
foregått, som i utgravingsområdet.
Det mest omfattede tiltaket var 
Åpen dag 10. oktober 2009, samt 
formidlingsarbeidet rettet mot elev-
er ved kommunens tre grunnskoler 
(fig. 7). Det store, avdekte feltet gav 
god anledning til å oppleve rela-
sjonene mellom kulturminnene på 
Bjørkum, den fortidige topogra-
fien i området og landskapsbruk. 
Dessuten var det viktig å formidle 
de metodene som ble benyttet ved 
utgravingene. Ved såldestasjonen 
fikk både elever og publikum mulig-
heten til å oppleve spenningen ved 
å vaske frem funn fra de oppgravde 
massene. 
 Innendørs hadde vi i en av kon-
torbrakkene en liten utstilling av 
gjenstandsmateriale og med gjen-
standsbilder hengt opp på brak-
keveggen. I brakken som fungerte 
som funnmotttak fikk et interessert 
publikum se funnbehandling, og de 
fikk innblikk i det innsamlede bein-
materialet.
 ”Åpen dag” - arrangementet 
hadde et større omfang (fig. 8). 
Konseptet var en markedsdag i vi-
kingtid. På et eget ”markedsom-
råde” foregikk det en rekke akti-
viteter. Sentralt var matlaging på 
vikingtidsvis. Korn ble malt med 
dreiekvern, i grua utenfor et viking-
tidstelt ble det stekt brød og det 

ble kokt grøt i klebersteinsgryte. I 
kokegroper ble det tilberedt både 
laks og lam. På ulike poster var det 
håndverkere i tidstypiske antrekk. 
Her kunne publikum følge kam-
makeren i arbeid, ved en annen post 
ble det hugd emner til dreiekverner, 
mens i en tredje fikk publikum for-
søke seg på å skyte med jernalderens 
langbuer, under kyndig veiledning.
 Utvalgte aktiviteter ble også 
benyttet ved senere omvisninger, 
i forbindelse med befaringer med 
Riksantikvaren og fylkeskommu-
nen, og omvisning for studenter fra 
Universitetet i Bergen og Høgskolen 
i Sogndal.

Utstilling og skilting
Etter samtaler med Arne Sanden, 
ordfører i Lærdal, ble det besluttet å 
arbeide videre med planer om hvor-
dan formidling av Bjørkumfunnet 
kunne videreføres mer permanent 
i kommunen etter utgravingenes 
slutt. I tillegg ville vi utrede mulig-
heten for skiltformidling av funn-
stedet.
 Kommunen la til rette for en 
finansieringsplan for utstillingen 
med lokale sponsorer. Fortidsmin-
neforeningen kom tidlig på banen. 
I foreningens besøkssenter ved 
Borgund stavkirke var det et mindre 
areal som de ønsket brukt til utstil-
lingen. Besøkssenterets lokalisering 
sikret både tilgjengelighet og god 
eksponering av funnene. 
 Gjennomføringen av utstil-
lingen var basert på at utgravings-
prosjektet stod som faglig garantist 
og leverandør av data og kildema-
teriell. Arkikon som allerede var 
involvert i filmingen av prosjektet, 
stod for bygging, formgiving og be-
arbeiding av innholdet. Målet var å 

gi et innblikk i utgravingene, sam-
tidig som funnene ble løftet frem og 
satt inn i en mer umiddelbar og for-
ståelig ramme.
 Utstillingen ble kalt for ”Unike 
vikingtidsfunn” (fig. 9). I tråd med 
handlingsplanen og under et halvt 
år etter at utgravingene var avslut-
tet åpnet utstillingen lørdag 29. 
mai 2010. Utstillingen var basert 
på gjenstandskopier og bilder med 
tekster på norsk og engelsk. Det 
bærende elementet var en skjerm 
som viser en kort film av utgravin-
gen kombinert med animasjoner og 
rekonstruksjoner. Slik ønsket vi å få 
frem et spekter av aktiviteter som 
har foregått på Bjørkum i vikingtid. 
 Når det gjelder informa-
sjonstavler, legges det opp til fire 
skilt som formidler et utsnitt av fun-
nene fra utgravingene, og som gir et 
innblikk i funksjonen til funnstedet 
i vikingtiden. Sentralt i konseptet 
er også et ønske om å belyse rela-
sjonen mellom vikingtidsplassen på 
Bjørkum og forbindelseslinjer og 
formasjoner i det omkringliggende 
landskapet. Kommunen finansierte 
utgiftene til selve det innholds og 
formessige arbeidet med skiltene, 
mens Vegvesenet tok på seg hoved-
byrden gjennom å ta utgiftene og 
gjennomføringen knyttet til avkjø-
ring, parkering og oppstillingsplass 
for informasjonstavlene.

Faglig formidling og foredrag
Utover det pågående arbeidet med 
vitenskapelig bearbeiding og rap-
portskriving, har det vært viktig 
for prosjektet å sikre en god infor-
masjon til fagmiljøene. I felt la vi 
som nevnt til rette for besøk av stu-
denter. I tillegg var det en jevn til-
strømming av både offisielle og mer 
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 Figur 8. Lørdag 10. oktober 2009 ble det arrangert åpen dag ved utgravin-
gene på Bjørkum. Det var lagt opp til både omvisning, deltakelse og aktiviteter 
fordelt på ulike poster i området. På bildene ser vi et utsnitt av det som fore-
gikk. Her er omvisning i felt, produksjon av mel i dreiekvern, tilberedning av 
mat i kokegrop og grøt i klebersteinsgryte, kammaker og bueskyting. Foto: 
Anne Tømmervåg og Morten Ramstad
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 Figur 9.  Lørdag 29. mai 2010 åpent en 
liten men permanent Bjørkum-utstilling på 
Borgundsenteret i Lærdal. Basert på kopier 
kan man se hvordan gjenstandene så ut i vi-
kingtid, mens et mindre utvalg av funnene er 
illustrert med foto. Her ser vi kopi av en nøk-
kel og et bilde som viser henholdsvis kammer 
og spinnehjul funnet ved utgravingene. Sen-
tralt i utstillinger er en filmsløyfe med levende 
bilder fra utgravinger og animasjoner med 
rekonstruksjoner (alle foto: Ane Bysheim, 
grafikk: Arkikon).
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uanmeldte besøk fra kolleger, fyl-
keskommuner, universitet og Riks-
antikvaren.
 Etter at utgravingene var slutt 
i november 2009, har både fagmil-
jøer og andre vist stor interesse for 
prosjektet. I det første halvåret etter  
utgravingene vært en hektisk fore-
dragsvirksomhet. Her kan det nev-
nes presentasjoner og foredrag en 
rekke steder: Norsk arkeologimøte 
i Trondheim, seminaret Jordbruks-
bosetningens utvikling på Vestlan-
det på Bryggen Museum i Bergen, 
årsmøtet til Middelalderarkeologi i 
Norge (MAIN), Norsk Sjøfartsmu-
seum i Oslo, Skålgropa arkeologiske 
forening, arkeologistudentene Uni-
versitetet i Bergen, forvaltningsin-
stitusjonene på Vestlandets regions-
møte (Selje), Hyllestadseminaret og 
Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter 
(Hyllestad), Selskapet til vitenska-
penes fremme, De naturhistoriske 
samlingene Bergen Museum, og til 
slutt Borgundsenteret i forbindelse 
med utstillingsåpningen. 
 Utgravingene har gitt oss et 
omfattende materiale med stor ak-
tualitet i fagmiljøene. I denne sam-
menheng har arkeologistudiet ved 
Universitetet i Bergen spurt prosjek-
tet om vi kunne stille til rådighet 
data og kildemateriale for master-
gradsporsjekter med utgangspunkt 
i problemstillinger knyttet til utgra-
vingene på Bjørkum. For studen-
tene vil dette gi tilgang til å arbeide 
med et ferskt og aktuelt materiale. 
For prosjektet er dette en spennende 
kanal for få ut resultatene til et stør-
re fagmiljø. Samtidig kan det også 
være med på å legge til rette for 
senere samarbeid på tvers av fors-
kning, utdanning og forvaltning. 

Utnytte formidlings-
potensialet
Formidling er en prioritert oppgave 
ved Seksjon for ytre kulturmin-
nevern. Årlig blir det gjennomført 
en rekke ulike publikumstiltak i 
forbindelse med seksjonens utgra-
vinger. Formidlingsaktivitetene ved 
Bjørkumprosjektet har utvilsomt 
krevd både tid og ressurser. Selvsagt 
kunne dette ha vært kanalisert til 
andre arbeidsområder innen pro-
sjektet. Har formidlingsinnsatsen 
vært en riktig prioritering? Svaret 
er entydig. Ved slike prosjekt som 
Bjørkum er formidlingspotensialet 
så stort at det spørs om vi har råd 
til å la være.
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  Fig. 10. Fredag 23. september var det besøk av arkeologi studenter fra Universitetet i Ber-
gen. Studentene fikk her en unik mulighet til å besøke en stor utgraving, samt å erfare relasjo-
nen mellom felt, strukturer, funn og landskap. Foto: Anne Tømmervåg


