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1. Sølvveien - fra Bagdad til Teisen
Sølvskatten fra 900-tallet ble funnet i 1844 på Teisen gård i Oslo. Den består av sju sølv-
ringer, oppkappete sølvbiter og flere arabiske og persiske mynter fra dagens Irak og Iran.  
Sølvringene i skatten er trolig laget av sølv fra slike mynter. 

Oppkappete biter av sølvbarrer, smykker og mynter kunne brukes som betalingsmiddel 
i tiden før myntpreging ble vanlig i Norge. Vikingene som drev med fjernhandel østover 
fikk sølvmynter som betaling og det kom store mengder sølv til Skandinavia.

C1137-C1143 og mynter, sølvskatt fra Teisen i Oslo. Datering: Nedlagt etter 919.

C1143a

C1140

C1138 C1143b

C1139

C1137 C1142

C1141
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2. Vikingenes verden i en gullskatt
Sommeren 1834 jobbet en husmann på Nedre Hon gård i Øvre Eiker i Buskerud. Han 
skulle hjelpe bonden å drenere en myr på eiendommen. Under grøftearbeidet fikk han 
sitt livs overraskelse da han gravde fram Norges største gullskatt fra vikingtiden. 

Honskatten består av en enestående samling av kostbarheter; store gullringer, frankiske 
gullsmykker, arabiske mynter, fargerike perler, romerske antikviteter og en engelsk ring. 
Skatten speiler vikingenes reiser og kontaktnettverk; fra Kalifatet i øst til England i vest. 

C719-C723, C725-C729, C738-C751, C13451-C13452, C14473-C14474, C14616-C14617 og mynter, 
fra Hon, Øvre Eiker i Buskerud. Datering: 875-900.
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3. Kostbarheter fra Karl den stores rike  
Flere av Honskattens gullgjenstander er laget i det karolingiske riket på 800-tallet.  Den 
store gullspennen har opprinnelig tilhørt et belte som holdt sverdet på plass. Den ble om-
arbeidet til en spenne etter at den kom til Norge. Både formen og det utsøkte håndverket 
peker mot at den har vært brukt ved det karolingiske hoffet. 

Skandinaviske stormenn og herskere hentet inspirasjon, ideer og gjenstander fra mange 
steder. Den fornemme kulturen til eliten på kontinentet har vært et forbilde.

C724, C730-C737 og mynter, fra Hon, Øvre Eiker i Buskerud. Datering: 875-900.
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4. Langreist luksus
Disse smykkene er laget på De britiske øyer på 700-tallet. Mange av dem ble opprinnelig 
brukt som pyntebeslag på kirkelige gjenstander som bøker og relikvieskrin. I Skandina-
via er de fleste funnet i kvinnegraver, og har blitt gjenbrukt som draktspenner. 

Gjenstandene er spor etter de tidlige vikingtoktene. Da de skandinaviske vikingene kom 
til De britiske øyer på slutten av 700-tallet angrep de kirker og klostre. Disse stedene 
hadde liten militær beskyttelse og var enkle å overmanne.

Samtlige gjenstander er produsert på De britiske øyer på 700-tallet. Dateringen angir funnstedet. 

C3762, beslag fra Øvre Eiker i Buskerud, datert 850-950; C57043/12, beslag fra Larvik i Vestfold, da-
tert ca. 950; C18116, beslag fra Lom, Oppland, datert vikingtid; C6185, beslag fra Sunndal i Møre og 
Romsdal, datert 900-tallet; C19364, beslag fra Lindesnes i Vest-Agder, datert 900-950; C758, rings-
penne fra Snåsa i Trøndelag, datert 900-tallet; C646, beslag fra Oppdal i Trøndelag, datert 900-tallet; 
C30540, beslag fra Valle i Aust-Agder, datert vikingtid; C20519, beslag fra Kongsberg i Buskerud, 
datert 800-850; C15811, beslag fra Skedsmo i Akershus, datert 825-900; C1773, beslag fra Farsund 
i Vest-Agder. Datert 800-850.

C3762

C19364

C6185

C57043/12

C20519

C758

C15811

C646

C18116

C30540

C1773
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5. Skandinaviske draktspenner
De ovale spennene er den vanligste spennetypen fra vikingtiden, og blir ofte funnet i 
par. De ble brukt til å feste seler eller skulderstropper til kvinnens «selekjole» på hver 
side nedenfor skuldrene. Denne drakten regnes som den mest typiske Skandinaviske 
kvinnedrakten i vikingtiden. 

Spennene er funnet over hele Skandinavia samt i områder hvor skandinavene bosatte 
seg, fra Russland i øst til England i vest. Ornamentikken endrer seg gjennom perioden, 
og reflekterer trender i smykkedesign.

Fra venstre: Ovalspenner. C92 a, b (type R657), fra Morstad i Oppland, datert til 850-900; C17828 a, b 
(type JP 23), fra Bjerke i Vestfold, datert til 800-850; C1724 a, b (R655), fra Tinglem i Nord-Trøndelag, 
datert til 950-1000; C29905 a, b (type Berdal), fra Lerberg i Buskerud, datert til 800-850; C5305 a, b 
(type R655), fra Haugen i Vestfold. Datert til 950-1000.

C92ab

C1724ab

C17828ab

C29905ab C5305ab
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6. Fra frankisk sverdbelte til skandinavisk smykke 
Disse draktspennene med sin karakteristiske trekantform kalles treflikede spenner. De 
ble brukt foran på kvinnenes drakt. Spennene viser hvordan skandinaviske smykke-
kunstnere tok opp fremmede impulser og innlemmet dem i sitt eget formspråk.

Skandinavene laget draktspenner med tre fliker etter modell av de frankiske sverdbelte-
beslagene på 800-tallet. På avbildninger av Karl den stores hoff ser vi at kongens krigere 
hadde treflikede beslag festet til våpenbeltet. Et forseggjort eksemplar i gull er funnet på 
gården Nedre Hon i Buskerud (se nr. 2). Dekoren på spennene utviklet seg fra frankisk in-
spirert geometrisk ornamentikk til å bli en ren skandinavisk dyrestil i løpet av vikingtiden.

Treflikede spenner. Fra venstre: C5073, fra Eidsvoll i Akershus, datert 900-950; C23113 b, fra Vadsø 
i Finnmark, datert 900-950; C11414,  fra Nome i Telemark, datert 900-950; C19097 (type JP 103), 
fra ukjent gård i Hedmark, datert 900-950; C6743 (type JP 108), fra Lom i Oppland, datert 900-950; 
C10537(type JP 107), fra Vågå i Oppland, datert 900-950; C18007 (type JP 105), fra Larvik i Vestfold, 
datert 900-950; C12767, fra Gran i Oppland, datert 1000-1050; C4730 (type JP 98), fra ukjent funn-
sted, datert 900-tallet; C1095 (type JP 90), fra Elverum i Hedmark. Datert 900-950.

C10573

C6743

C1095

C23113b

C5073

C12767

C4730

C19097

C11414

C18007
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7. En spore i særklasse
Denne gullsporen ble funnet i 1887 på Rød gård i Rygge under pløyearbeid, sammen 
med et tilhørende gullbeslag. 30 år senere kom det andre beslaget for dagen i den 
samme åkeren. Det ble ikke funnet spor etter en grav. Den andre sporen er aldri funnet. 
Sporer festes til støvlene og brukes til å kontrollere hesten under ridning.

Gullsporen er den eneste av sitt slag fra vikingtidens Skandinavia. Den er dekket av 
intrikate mønstre i gullperletråd og påloddede gullkorn og forestiller dyr og mønster i 
vikingtidens Borrestil. Den var trolig laget av en skandinavisk gullsmed i 900-tallets 
annen halvdel.

C5905, C5906, C22406, gullspore og rembeslag fra Rygge i Østfold. 

C5906

C5905

C22406
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8. Hjelmen fra Gjermundbu
Hjelmen fra gården Gjermundbu i Buskerud er verdens eneste komplett bevarte viking-
hjelm. Den var en del av en svært rik mannsgrav som også inneholdt en ringbrynje 
(Monter 9), et sverd, to spyd, to økser, skjold, rideutstyr, deler til brettspill, samt redskaper 
til matlagning. Mannen som var gravlagt har tilhørt en ridende krigerelite.

Hjelmen ble bevisst ødelagt i forbindelsen med begravelsen – den har blitt stukket av 
spydene som lå i graven – ett stikk med hvert spyd.

C27317 k, hjelm av jern fra Gjermundbu, Buskerud. Datert til siste halvdel av 900-tallet.
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9. Brynje fra Gjermundbu
Denne ringbrynjen lå i samme grav som vikinghjelmen (Monter 8), på gården Gjermund-
bu i Buskerud. Den ble funnet i mange små deler og bare noen av fragmentene er utstilt 
her. I alt er det bevart omkring 25 000 ringer. Dette tilsvarer brorparten av en brynjeskjorte 
som opprinnelig har veid mellom 8 og 10 kg.

Prosessen med å fremstille brynja har vært svært tidkrevende. Arbeidet kunne ta opptil 
et halvt år. Brynja var like kostbar som skjold, spyd, sverd og hjelm tilsammen. Dette var 
en rustning forbeholdt eliten og profesjonelle krigere i vikingtiden.

C 27317 i, brynje av jern fra Gjermundbu, Buskerud. Datering: Siste halvdel av 900-tallet
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10. På ridetøyet skal krigeren kjennes 
Dette uvanlig vakre hodelaget til en hest kommer fra en rik skipsgrav fra tidlig 900-tallet 
som ble funnet i 1851 i Borre i Vestfold. Mannen hadde også med seg annet rideutstyr i 
graven samt tre ofrete hester.  Hesten hadde høy status i vikingtiden. 

De små beslagene som er festet til lærremmene er laget av bronse dekket med et tynt 
lag av gull. Den rike ornamentikken med fabeldyr, ansiktsmasker og flettebåndsmønster 
kalles Borrestil og har fått navn etter dette gravfunnet. Stilen var typisk for vikingenes 
smykkekunst fra slutten av 800-tallet og gjennom hele 900-tallet.

C1804, hodelag fra Borre i Vestfold. Datert til 900-tallet.
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11. Sverdet – krigerens smykke
Noen sverd fra vikingtiden er spesielt forseggjorte.  I Norge er det funnet nær 3000 sverd 
fra vikingtid, de fleste i gravfunn sammen med andre våpen. Sverdene varierer fra enkle 
hjemmesmidde sverdblad til importerte praktsverd med intrikate mønster og hjalter 
utsmykket med edelmetall. Sverd med innskriften VLFBERHT eller INGELRII stammer 
trolig fra et verksted i dagens Sør-Tyskland. Inskripsjonen kan være et slags varemerke.

I norrøn mytologi hører vi om sverd som var smidd av dvergene og hadde mektige 
krefter. Sagaene forteller om kraftfulle sverd som gikk i arv fra en generasjon til en annen. 

Fra venstre: Sverd. C24217 a (type C), fra Risvold i Telemark datert til 800-850; C28352 a (type T), 
fra Momrak i Telemark datert til 950-1000; C20317 a (Særtype 1), fra Steinsvik i Nordland datert til 
ca. 800; C257 (type R), fra Hedmark datert til 900-tallet; C11014 (type K), fra Kilde i Hedmark. 
Datert til 800-tallet.

C24217

C28352
C20317

C257

C11014
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12. Det bøyde sverdet
Dette sverdet ble bøyd og ødelagt før det ble lagt i jorda som gravgave. Dette er 
ikke et enestående tilfelle. Mange av sverdene som er funnet i vikingtidens graver er 
brukket, bøyd eller foldet sammen med spor av harde slag og voldsom behandling. 
Ødeleggelsene er gjort bevisst. 

Vikingtidens begravelsesritualer gjenspeiler komplekse forestillinger om livet, døden og 
etterlivet. Kanskje «våpendrap» var en del av ritualene knyttet til overgangen mellom de 
levende og de dødes verden der sverdenes farlige makt måtte destrueres?

C15888, sverd (type R), fra Vold i Hedmark. Datert til 900-tallet. 
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13. Spyd til strid 
Spydet var ett av krigerens viktigste våpen. De varierer i form og størrelse. De fleste 
spydene som er funnet i vikingtidens graver har nok vært støtspyd, men enkelte av de 
slanke og lette kan ha fungert som kastespyd.

Da hærene barket sammen til strid og frontlinjene stod steilt mot hverandre var det 
spydet som dominerte slagmarken. Med en lengde på over to meter hadde det større 
rekkevidde enn både sverd og økser. 

I den norrøne mytologien er spydet forbundet med herskerguden Odin. Når hans spyd 
Gungnir kastes treffer det alltid sitt mål.

Fra venstre: C15917, spyd (type D2/G), fra Garder i Akershus, datert til 950-1000; C24244b, spyd 
(type F), fra Argehovd i Telemark, datert til 825-950; C29878b, spyd (type M), fra Bøen i Telemark, 
datert til 975-1075; C4294, spyd (type E), fra Kaupang i Vestfold, datert til 825-925; C29700 d, spyd 
(type K), fra Maarem i Telemark, datert til 900-tallet; C115, spyd (type K), fra Ås i Hedmark, datert til 
900-tallet; C5613, spyd (type G), fra Alsøy i Nordland. Datert til 950-1000.

C15917

C24244b

C29878b

C4294

C5613C29700d

C115
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14. En kvinnelig kriger?
En kvinne ble gravlagt sammen med sverd, spyd, stridsøks og piler på Nordre Kjølen 
gård i Solør. Skjelettet viser at hun var omkring 155 cm høy og 18-19 år da hun døde.  

Når arkeologene finner graver med våpen blir de som oftest tolket som mannsgraver. 
Men ettersom få graver har bevart skjelettmateriale som kan kjønnsbestemmes, er det 
vanskelig å påvise eller motbevise denne antagelsen.

Kvinnen fra Solør kan ha vært en kvinnelig kriger, men våpnene kan også ha vært sym-
boler på hennes rolle i familien eller lokalsamfunnet.

C22541 a-g, gravfunn fra Nordre Kjølen, Solør. Datert til siste halvdel av 900-tallet. 
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15. «Drepte» våpen
Skjoldbulene som vises her var hugget i stykker med øks og gjennomboret av spyd. 
De ble ødelagt med vilje før de ble brent og gravlagt med den døde. 

Ideen om ødeleggelsen av våpen under begravelsen kan sammenliknes med slakting 
og ofring av dyr. Vikingene kan ha oppfattet ødeleggelsene som en frigjøringsprosess 
som påskyndet og sikret at både den døde og gravgavene kom til dødsriket (se også 
Monter 12).

Fra venstre: C2292, skjoldbule fra Bleken i Oppland, datert 975-1025; C13771 og C13772, skjold-
bule og spyd fra Ås i Akershus, datert 850-950; C16159 og C16161, skjoldbule og øks fra Teige i 
Buskerud. Datert 975-1000.

C13771

C2292

C16159

C16161

C13772
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16. Sverd fra Langeid 
Dette praktsverdet fra første halvdel av 1000-tallet vitner om tiden da vikingenes verden 
gikk mot slutten og den kristne middelalderen var i emning. Det er funnet på gården 
Langeid i Aust-Agder.

Dekoren på hjaltet er dels i gull omkranset av kobbertråd, dels dekket av sølv. Sølvtråd 

er viklet rundt grepet. Innskriften i latinske bokstaver er vanskelig å tolke, men kan være 
forkortelser av bibelvers eller bønner. Korsene på sverdhjaltet viser også til en kristen 
motivverden. Sverdet som var ladet med kristen symbolikk ble lagt i en hedensk grav.

C58882/3, sverd (type Æ) med innlegg av gull, sølv og kobber, fra Langeid i Aust-Agder. 
Datert til første halvdel av 1000-tallet.
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17. Fra skipssmykke til kirkepryd
Vindfløyen fra Heggen kirke i Modum har hatt et tidligere liv som pryd på et skip. Det 
finnes bare bevart fire slike fløyer i Norge. Dette er den eldste og er laget på midten av 
1000-tallet.

De norrøne sagaene beskriver gyldne fløyer montert i stevnen på krigsskip. Når de 
blinket i solen, visste folk at en høvding eller konge nærmet seg. Senere ble fløyene tatt 
ned og plassert på middelalderens kirker.

C23602, skipsfløy av forgylt kobberlegering fra Heggen kirke, Buskerud. Datert til 1000-1050.
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18. En kongelig myntskatt
I 1836 oppdaget bonden Ole Sivert Aaberg en myntskatt under en stor stein på gården 
Årstad ved Egersund. Steinen hadde skjult over 1500 mynter og myntfragmenter, mange 
fra Knut den mektiges England. 

I 1028 betalte den dansk-engelske kong Knut den mektige norske stormenn store sum-
mer i angelsaksisk sølvmynter for å få deres støtte i kampen mot kong Olav Haraldsson i 
slaget på Stiklestad i 1030. Årstadskatten kan være en del av denne utbetalingen.

Myntskatt av sølv fra Årstad, Rogaland. Nedlagt etter 1028.
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19. Fra Torshammer til kors 
Smykkene i monteret er laget i perioden 800-1100. De forteller om hvordan forestillinger 
og tro endret seg i løpet av vikingtiden.

Torshammeren står for mange som symbolet på den førkristne religionen i Norden. 
Guden Tors fremste kjennetegn er hammeren Mjølner, og med den opprettholder han 
verdens orden. 

Anheng med det kristne korssymbolet har vært brukt i Norge helt siden siste del av 
vikingtiden. Den eldste formen for likearmede kors med «vinger» på endene er ofte kalt 
St. Cuthberts kors, etter den keltiske helgenen fra 600-tallet.

Fra øverst venstre: C59717, torshammer av sølv fra Hovin, Akershus; C60421, torshammer av sølv fra 
Gislevold, Akershus; C52517/2458, torshammer av sølv fra Kaupang, Vestfold; C60592, torshammer 
av sølv fra Eidanger, Telemark; C21858 e, torshammer av sølv fra Tråen, Buskerud; C13216, torsham-
mer fra Huse, Hedmark; C59393, torshammer av sølv fra Ven, Hedmark; C2076, kors og kjede av 
kobberlegering, Vardø, Finnmark; C5456-C5457, C5461 perler og anheng fra Værdal, Nord-Trønde-
lag; C2930, sølvkors fra Kroken, Aust-Agder; C59443, kors av kobberlegering fra Erstad, Oppland; 
C57025/1-8, sølvkors og perler fra Kaupang, Vestfold; C36000 f, 
gullkors fra Slemmedal, Aust-Agder. Datering: ca. 800-1100.

C60592

C5454 - 5463

C2930

C13216

C52517/
2458

C60421

C59717

C21858e

C59393

C57025/1-8

C2076

C36000f

C59443
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20. Dynna steinen – Gunnvor bygger bro 

“Gunnvor gjorde bro, Trydriks datter, etter Astrid, sin datter. Hun var hendigste mø på 
Hadeland.” 

Sånn lyder runeinnskriften som løper oppover langsiden av runesteinen fra Dynna i Opp-
land. Steinen er fra midten av 1000-tallet, og står som et vitnesbyrd på overgangen fra 
hedendom til kristendom i Norge. Motivene er klart kristne, men både stilen og skikken 
med å reise en slik stein har dype røtter i førkristen tid.

På den ene bredsiden er det risset inn motiver fra Det nye testamentet. Motivet er de 
hellige tre konger som følger Betlehemstjernen frem til Maria og det nyfødte Jesusbarnet 
i stallen.

C9909. Runestein av Ringerikesandstein fra Nordre Dynna, Oppland. Datert til 1040-1050.
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