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ARKEOLOGENE  
 
Det største smertepunktet er avstand.  
I tid, i rom, i tilstand.  
Fraværs væren. 
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PERSONER  

 

ANDREAS   (ca. 55, arkeolog, leder et vikingtidssenter)  

BJØRN  (ca. 55, arkeolog, spesialist på glass)  

CLARA  (ca. 55, arkeolog, gjesteprofessor)  

UNN   (ca. 35, arkeolog, utgravingsleder)  

LEIVUR   (ca. 60, bonde/lokalhistoriker/musiker)  

 

 

 

 

Dette foregår på Island. I en foredragssal og i stuene til et konferansesenter i Egilsstadir og ute i  

fjellområdene i nærheten.  

  

Videosekvenser skaper logo, statistikk og annet som hører til i en foredragssal, de skaper også nær-  

het til de arkeologiske funnene og de presenterer det golde islandske landskapet. Noen ganger ses en  

kvinneskikkelse i landskapet – som om det er en kvinne som gikk der for tusen år siden.  

 

Det virkelige arkeologiske funnet som denne teksten har som omdreiningspunkt fant sted på fjellet  

i Øst-Island sommeren 2004. Alle fakta knyttet til funnet er reelle. 
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1 ARKEOLOGIENS BETYDNING I VÅR TID 
 
Åpningsfanfare: over speaker: 

DIREKTØREN  (V-O) 

  (uten at hun vet det, kommer dette ut over høyttaleranlegget, på islandsk): 

Heyrdu, Helgi, hvar eru gleraugun min? (noe papirbråk i mikrofonen) Takk. 

Fjandinn.Thad var kveikt à honum! (snakker opp, til publikum):  

Verid velkomin! 

   

Fire mennesker kommer gående ut på scenen og fremover – de er midt i en samtale – 

 

  DIREKTØREN (V-O, forts.) 

(på islandsk:) Vid sem stöndum ad thessari radstefnu vonumst til ad thid eigid öll goda 

daga her.  

 

ANDREAS (til CLARA) 

Og du? 

 

CLARA 

Akkurat nå? Tja ... Keller, kanskje. 

 

  DIREKTØREN (V-O) 

(På islandsk): Gjörid svo vel og faid ykkur sæti i salnum. 

( På norsk:) Egilsstadir konferansesenter ønsker dere gode dager her på Arkeologi-

konferansen, organisert av Universitetet i Akureyri.  

Vennligst ta plass! 

 

CLARA (til BJØRN) 

Og du? 

 

BJØRN 

Simple; Shanks. (til Unn:) Og du? 

 

Unn trekker på skuldrene, har ingenting å si. 
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UNN (til Andreas):  

Du da? 

 

ANDREAS 

Moore, tror jeg. Hun sier at vi befinner oss på samme plan, at fortid og fremtid er en 

slags syntese av nåtiden. 

 

UNN 

Det er vel omvendt – 

 

ANDREAS 

Hva? 

 

CLARA 

Ikke omvendt. At dette ikke er det viktigste, kanskje. 

 

ANDREAS 

Takk. 

 

BJØRN 

Da var det vel omvendt. 

 

UNN 

Takk. 

 

ANDREAS 

Det kommer da an på hva slags perspektiv man tar, hvor man plasserer seg selv, 

nærmest. 

 

UNN 

Hva med analysen? 
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CLARA  

Det er et mer filosofisk utsagn, er det ikke? Lingvistisk, så og si. Å trekke inn analysen, 

blir ikke det å konkretisere begrepet for mye? I denne sammenhengen? Vi arbeider jo 

tross alt med materiell kultur. 

(til publikum, mens hun tar av seg brillene): Jeg er arkeolog. 

 

ANDREAS (til publikum) 

Jeg er også arkeolog.       

   

UNN (til publikum) 

Og jeg ... er arkeolog. 

 

BJØRN (ser først på de andre, så på publikum) 

Det er jeg også. Arkeolog.                                      

 

En mann går gjennom salen, rolig på vei mot scenen, han har en mobiltelefon som han åpner, er i gang 

med å taste inn en melding.Clara går nærmere publikum, oppdager et par bekjente i salen, mens de tre 

andre tar plass på stoler som er plassert på scenen.  

 

CLARA 

Endel av dere i salen også, det ser vi av deltakerlisten. 

 

Mannen avslutter inntastingen og sender sms-meldingen. Han blir stående langt foran ved scenen, 

lener seg til den ene veggen og ser vennlig på Clara i det følgende. 

 

CLARA (forts.) 

Her er vi samlet fra alle de nordiske land! 

Mitt navn er Clara Bondi. Som gjesteprofessor på Universitetet i Akureyri, er det en stor 

glede, og ære, å få lov til å åpne denne konferansen ”Archaeology in a broader sense, 

Icelandic history in perspective”  --  (applaus) 

Her er dagens panel: Bjørn Strandli, Unn Bremseth og Andreas Engholm. 

 

Ettersom de blir nevnt reiser arkeologene seg og bukker til publikum. Applaus. 

 



Arkeologene av Lene Therese Teigen  – endelig versjon  7 

  CLARA (forts.) 

Først – et par praktiske beskjeder: 

Ved en feil har ikke kart over Egilsstadir blitt lagt i konferansemappene; de kommer rett 

fra trykkeriet til første pause. 

  Og så var det denne: 

 

Clara tar en mobiltelefon demonstrativt opp av lommen, men idet hun skal vise den frem (for å be alle 

om å slå av telefoner) oppdager hun at en melding plinger inn og klarer ikke å la være å la seg forstyrre, 

kikker raskt på den – lar seg nesten ikke merke, men klarer ikke helt å skjule at hun blir nysgjerrig. 

 

CLARA (forts.) 

Det er fint om dere slår den av. 

 

Andreas tar sin opp og slår den av, viser det til Clara, kremter, hun ser ham, forter seg og slå av sin 

mobil og legger den i lommen.. 

 

CLARA (forts.) 

(til Andreas:) Fint – takk. 

(til publikum:) På første benk finner vi dere som skal holde innlegg og sitte i panel: 

(hun peker og hilser og nikker til folk i salen samtidig som de presenteres) 

Heidur Arnadottir fra Akureyri-samlingene her på Island, Professor Oddbjørn Skram, 

Universitetet i Bergen og leder for Haugdal-prosjektet i Norge, Richard McDougal fra 

Scottish Foundation, Bjarne Lund og Berit Simonsen fra Tønsberg Arkeologiske 

museum,  

 

LYD: Forstyrrelseslyder fra en mobiltelefon vrenger lyden i høyttalerne. 

VIDEOPROJEKSJON: 

Dette skal fremstå som om det skjer ved en slags teknisk feil, som om alt er styrt av en slags 

tilfeldighetenes lovmessighet:  Tall -  som blir til rader med tall, kolonner med bokstaver og tall, skjemaer 

fylt med statistikk – gradvis til arkeologiske oversiktskart, så kart, så landskap som gradvis skifter 

perspektiv: til det fremstår som et tegnet landskap – det begynner å leve; dobbelt ses også et goldt 

islandsk landskap med en kvinneskikkelse som er i bevegelse – langt borte – mot horisonten. 

 Clara legger merke til dette, men er usikker på om hun skal late som ingenting, eller om hun 

skal stoppe. 
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   CLARA (forts., mer og mer usikker pga videoprojeksjonen) 

Fra Birka-prosjektet har vi Mariann Davidsson, hej... Lilja Merilä fra Universitetet i 

Helsinki og Jesper Jensen fra Århus representerer York-prosjektet.  

Jeg må bare presisere at mobiltelefonene må slås helt av. Ikke sett dem på lydløs. Vi 

har endel teknikk her, og det slår tydeligvis rett inn. 

Det blir foredrag og paneldebatter, men også mat. Etter åpningsforedraget inviterer vi 

alle til et gedigent bord med lundefugl, hval, svidde smalehoder, gravet hai, sure saueballer og 

islandsk lammekjøtt - med andre ord ekte islandske spesialiteter.  

  Unnskyld meg. Her er det noe som ikke stemmer. Et øyeblikk, jeg må bare sjekke ... 

   

Clara forsøker å forstå noe av video-problemet, går gjennom publikum, til teknisk bord.. 

 

ANDREAS 

Lenge siden sist. Det må være Ankara i 94.  

 

BJØRN 

Jeg skal tilbake til USA. Det passet med et stopp. 

 

Unn sitter mellom de to mennene. Hun tygger på en tannpirker og er opptatt med å følge med i 

utviklingen av det tekniske problemet. 

 

ANDREAS 

Du må ta deg en tur til senteret. Det begynner å gi resultater.  

 

BJØRN 

Jeg har vært inne på sidene dine. Impressive. 

 

ANDREAS 

Publikum er interessert, vet du. Lærevillige. Vi lager helge-workshops som folk kommer 

til. Barn kommer bort til meg og sier at de vil bli arkeologer! 

 

BJØRN 

Og du oppmuntrer dem? 
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ANDREAS 

Hvorfor ikke? 

 

Clara kommer tilbake. Videoprojeksjonen er kontrastløs og svak; noe er galt med bildet.   

 

CLARA (til publikum) 

Det er noe som ikke fungerer. Det tar bare et øyeblikk. Vi har veldig flinke teknikere her.  

   

Clara kommer til de tre som sitter på scenen. 

 

UNN (til Clara) 

Et interessant program for konferansen. Jeg gleder meg til å høre foredraget ditt. 

 

CLARA 

Så hyggelig. Ditt høres også veldig interessant ut. 

 

UNN  

Nei, det. Det handler bare om nye utgravingsmetoder; geodimeter-teknikk. 

 

ANDREAS (uinteressert)  

Det høres da interessant ut. 

 

UNN (skarp) 

Synes du det? 

 

Andreas vet ikke hva mer han skal si, snur seg mot Bjørn.Clara undertrykker et smil. 

 

ANDREAS (til Bjørn) 

Og du lanserer boken din om drikkebegere fra folkevandringstiden ser jeg. Ikke verst. 

 

BJØRN 

Noe må man gjøre.  
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TEKNIKER (over lydanlegget)     

Da er alt i orden. Dere kan fortsette. 

         

CLARA 

Takk. 

Da har jeg den store glede å presentere Andreas Engholm. Vi har faktisk en fortid 

sammen ... Vi studerte sammen i sin tid. Leder for Oseberg-senteret i Vestfold, Norge, 

og en av de markant skikkelse innen nordisk forskningsformidling. Mine damer og 

herrer: Andreas Engholm! 

 

Applaus. Andreas går på talerstolen, tar frem programmet for konferansen, og leser opp: 

 

ANDREAS (populariserer underveis – dvs lager forklaringer) 

”ARKEOLOGIENS BETYDNING I VÅR TID” står det her. Det er hva jeg har fått i 

oppgave å snakke om i dag. Store ord. Betydning ... mening ... Hvordan skaper vi 

mening? I arkeologien er det jo analysen av den materielle kultur som står i sentrum. 

Materiell kultur er jo enkelt og greit ”ting”; ting vi kan ta på – som har en omkrets, 

tyngde og overflate. Tingen i seg selv har ingen åpenbar mening; det er den 

sammenhengen den har inngått i, både historisk og samfunnsmessig, som er 

avgjørende for å gi tingen mening og derigjennom skape kunnskap. Men her støter vi 

på problemer momentant.  

For hvordan vite hva som er relevant mening når vi ikke kjenner til de 

samfunnsmessige forhold tingen har inngått i, og som har gitt den mening den gang 

den var i bruk? Det som ikke inngår i vår tids kunnskapsrammer blir ikke nødvendigvis 

oppfattet som meningsfylt. Synet på humanistisk viten, som for eksempel arkeologi  

eller litteraturvitenskap, må derfor være preget av mangfold, gråsoner og tvisyn. 

 

Musikk/lyder høres – vi ser at det er Leivur Rodmarsson, lokalmannen, som spiller.   

Clara sjekker mobilen sin i smug, gransker et bilde som kommer opp. 

 
    ANDREAS (forts.) 

Artifakten, eller gjenstanden, er arkeologiens legitimeringsgrunnlag, men arkeologi er 

mer enn gjenstandsstudier, konstruksjoner og symboler. Denne meningsproduksjonen  
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  ANDREAS (forts.) 

har en historie, og synet på gjenstandens meningsinnhold eller innholdspotensiale har 

endret seg mye.  

 

De andre tre blander seg inn – det blir nesten til et slags talekor - alle tre frem til scenekanten, 

gestikulerer mens de foredrar de fire følgende tekstblokkene.  Andreas, Clara, Bjørn og Unn ”forestiller” 

konferansen i kakafoni, også fysisk, dvs. går, skifter plass på talerstolen, og bruker stolene ved å lene 

seg mot ryggen mens de doserer. De fire monologene tales parallellt: 

          UNN 

ANDREAS (forts.)        Feltarbeid er  

Arkeologi er dels  CLARA        

oppdagelsen av  The presence of  BJØRN    i ferd med 

fortidens skatter,  typically female   Mesopotamia was making  å bli en arena for  

dels et nitidig viten- women’s graves 

skapelig analytisk jewellery can make  the first beads of real   digital teknologi. 

easier to identify  glass, 

arbeid, dels opp- than those of  which seem to    GPS, robotisert 

gave for en kreativ  men. The most   have been highly   elektronisk 

forskerpersonlighet. characteristic items  prized.    distansemåling 

Disse tre innfalls- of female jewellery  

vinklene synliggjøres  are the pairs of   Once it had been discovered,  GIS, databaser og  

hos oss.   oval brooches,    

glass was easy and cheap  og internettet m.m. –  

I fjor gjorde   usually made of  to make; it simply involves  

vi en utstilling om bronze.   melting sand and cooling it har endret det som  

forholdet mellom     again; the liquid cools  pleide å være en 

Island og Norge.  These brooches must  without crystallizing,  manuell og 

not be thought of as  and therefore remains  tidkrevende jobb 

 transparent.    

purely decorative objects,     der tegning 

Vi satte fokus   they served the highly the problem to be  og beskrivelser med 

på den første   practical purpose of overcome was the high  blyant, papir, 

nordmannen som kom keeping a woman’s  melting point of silica – sand –  hyssing  

dress   1723 degrees celsius –  
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ANDREAS (forts.) CLARA (forts.)  BJØRN (forts.)   UNN (forts.) 

til Island, Ingolf,  up.   but if a ”flux” such as  og linjaler  

I samarbeid med  Apart from their  soda or potash is added, var påkrevd, til en  

The settlement   diagnostic value      avansert prosess  

Exhibition i Reykjavik. in identifying female the temperature is lowered. der innsamling,  

Ingolf bosatte seg der. graves, oval brooches     presentasjon og  

Adressen i dag  can tell us a great deal Soda lowers it to   arkivering av  

er Adalstræiti 14-16. about the dress of 850 degrees celsius,  arkeologisk data,  

            alt skjer digitalt. 

   the Viking Age women, but the result is 

Det var fisk som ut- when they and  rather poor-quality glass. Målearbeidet utføres 

gjorde det viktigste  the textile remains By trial and error,  med TRIMBLE/ 

kostholdselementetet         GEODIMETER 

i landnåmsperioden. preserved around them It must have been  totalstasjon med 

Det var derfor naturlig and are subjected to discovered that also  automatregistrering 

For Ingolf å plassere detailed archaeological  adding lime  og 

    analysis.    Produces a better result: TRIMBLE 

gården sin slik han  Textiles do not normally   the optimum mix is  GPS-utstyr.  

gjorde.    survive very well in the    75%silica, 15% soda 

Det medførte ikke bare ground, unless there are    and 10% lime.  Min erfaring med bruk  

kort avstand til den  very special conditions.     av GIS/GIT verktøy  

viktigste matressursen,  However, there      As we have seen,  og bruk av  

men også Ingolf var  are quite large      glass can only be made programmer som 

knyttet til  textile fragments       GIS-LINE,  

den kystbaserte                                                         after the means of   AUTOCAD,  

kommunikasjonen         found in association             generating very high   NOVAPOINT 

som han kjente   with the oval brooches        temperatures   LIMA, ANPAKKE 

så godt fra Norge. and other objetcs.      had been achieved;  m.fl. har vært positiv. 

Ved arkeologiske Some are still attached      this occured in the  

Utgravinger          Bronze Age with   Med GIS-verktøyene  

i Adalstræti 14-16  To the brooch and have   The development of   kan man høyne 

er det funnet rester av  Been protected from    charcoal furnaces  kvaliteten på  

et langhus   disintegration by its    for smelting metal.  Dokumentasjonen 

som trolig var en del proximity.     By 700 BC all the   av et felt enormt, 
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ANDREAS (forts.)          CLARA (forts.)                     BJØRN (forts.)  UNN (forts.) 

av en større bosetning.       Principal techniques  vi snakker her 

In other cases,     of making glass  nærmest om 

Langhuset ble tatt  the textile has dis-    had been developed.  revolusjonerende 

i bruk på første fjerde- appeared, but has left         metoder for 

del av 900-tallet  an impression on     - producing vessels  arkeologien. Bruk av 

og forlatt før 1000. the metal of the brooch.     figurines, windows,  Intrasite-GIS-teknologi 

Det finnes ikke spor Painstaking research    and beads -    forutsetter et større 

Etter eldre bosetning particularly by     except for one:   forarbeid, men er altså 

verken i dette området Agnes Geijer and    glass-blowing. This  helt revolusjonerende 

Eller på Island ellers, Inga Hägg on the    method was achieved  i forhold til etter-  

Og det er derfor  textiles of Birka,     about 50BC by the  arbeidsfasen når det  

nærliggende å gå ut  has helped to      Romans.   gjelder å administrere 

fra at dette huset establish what        store kvantiteter av 

har tilhørt Ingolf og fabrics the brooches         data som et komplekst 

slekten hans.  were attached to.     utgravingsfelt tilbyr. 

         Why then, is ancient  

    glass  so rare?    

       

Musikken blander seg også inn og tar til slutt overhånd – Det blir mer og mer rytmisk og abstrahert – 

flere og flere lyder, færre og færre ord. Snart er ingen av ordene til å forstå – så forsvinnes de i lyd.  

Stolene er nå plassert fremme ved scenekanten med lik avstand mellom hver stol, i hele bredden.  

 

 

2  DEN ENE UDISKUTABLE SANNHETEN 

  

Scenen transformeres; det er senere på kvelden. Alle fire tar frem mobiltelefoner, sjekker meldinger 

mm. Unn går til utkanten av scenen. Andreas fotograferer Clara, viser bildet til henne. 

 

    CLARA 

  Slett det. 

 

Andreas rister på hodet, legger vekk mobilen og tar frem en lommelerke og drammeglass, skjenker. 
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    ANDREAS (til Clara, på dansk) 

  En lille? 

 

    CLARA (til Andreas, på dansk) 

  Ja tak. 

 

Andreas finner frem en lommelerke, heller opp i drammeglass, gir først til Clara, så til Bjørn.  

 

    ANDREAS 

  Bjørn? 

 

    BJØRN 

  Oh, thanks. 

 

Hever glasset, de skåler. Andreas og Clara setter seg. Unn står i utkanten og sjekker mobilen sin, 

avslappet og rolig, Bjørn legger merke til henne, blir stående og kikke. Clara legger merke til Bjørns 

blikk mot Unn.  

  

CLARA 

Skal vi spørre om hun vil sitte? 

 

Andreas kikker skuffet på Clara.. Bjørn kikker ned i glasset. 

 

CLARA (forts., til Unn) 

Hei! Kanskje du vil sitte her hos oss? 

 

UNN 

Jeg var egentlig på vei ut –  

Det er så lyst. 

 

    ANDREAS 

  Lyst på en dram? 

 

Unn nærmer seg. Andreas går for å finne et nytt drammeglass. 
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    UNN 

  Ja. Hvis det er greit så ... 

 

    CLARA    

Klart det! Vi trenger litt ungt blod, ikke sant!! 

  Kom og sett deg her. 

 

Selv om Unn bærer med seg en fjerde stol vil Clara at hun skal sette seg der Andreas satt, og Unn 

setter seg. 

 

UNN 

Det har vært en interessant dag. (ler) 

   

    CLARA 

  Jeg håper da det – 

 

    UNN 

  Vet ikke om mitt ble så interessant, det handler bare om geodimeter-teknikk –  

 

    CLARA 

  Joda. Teknologi er veldig –  

 

    UNN 

  Det er jo fremtiden – 

 

Andras kommer med dram til Unn, og blir nødt til å sette seg på den ytterste stolen. De fire blir sittende i 

denne rekkefølgen (sett fra salen): Bjørn, Clara, Unn, Andreas. 

 

ANDREAS (til alle) 

Skål! 

 

    CLARA, BJØRN OG UNN 

  Skål! 
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Unn er forsiktig med drikkingen.   

  

ANDREAS (til Unn) 

Det blir aldri helt mørkt her oppe.   

 

Clara ser på mobilen sin igjen, viser den til Bjørn. 

 

    UNN (til Andreas) 

  Men det er kaldt. 

 

BJØRN (til Clara) 

Hvor fikk du det fra? 

 

CLARA (til Bjørn) 

Han som har sendt det påstår at den ligger oppe på vidda.  

 

Andreas og Unn lener seg over – vil også se – Unn får mobilen, hun og Andreas gransker bildet –  

 

CLARA (forts.) 

Her i nærheten et sted. 

 

Andreas tar brått mobilen ut av Unns hender, hun overraskes. Andreas går til Bjørn med mobilen, viser 

den til ham. 

 

ANDREAS (til Bjørn) 

  En grandiolitt kanskje? 

 

    BJØRN (til Andreas) 

  Nei, nei. Den er simplere.  

    

UNN (til Clara) 

Nå? 
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Clara nikker. 

 

  BJØRN  

Det kan være innfelt. 

 

ANDREAS 

Hvem har sendt meldingen? 

 

Unn setter det halvfulle drammeglasset fra seg. 

 

CLARA 

En som bor her. På landet et sted. Eller i fjellene, kanskje.  

 

Merkelige lyder – som musikk langt borte, som pust fra et enormt dyr, og en melodi som nesten trenger 

gjennom – Det er lokalmannen med mobiltelefonen, Leivur Rodmarsson, som spiller. Andreas er på vei 

tilbake til stolen sin, Bjørn sitter med mobilen nå. Andreas tar opp lerka – fyller glasset sitt – sender til 

Unn – som sender den videre til Clara. 

 

ANDREAS 

Hvordan kjenner du ham? 

 

CLARA 

Han har sikkert bare lest noe jeg har skrevet eller noe som har stått om meg i en eller 

annen avis. (til Unn:) Vil du heller ha vin? 

 

Unn rister på hodet. 

  

    CLARA (forts.) 

De er gale her alle sammen, de tror de har en eller annen slags kontakt med fortiden. 

Han vil at jeg skal dra opp og se på det. 

 

UNN 

Men det må du jo gjøre! 
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CLARA 

Midt i konferansen? Jeg vet ikke. Han kommer til å bli skuffet ...  

fordi han vil at jeg skal fortelle ham sannheten. Den ene udiskutable sannheten om 

perlen. Men jeg vet at  jeg ikke kan det. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan bare si hva jeg ser.  

 

    ANDREAS 

  Den sjansen kan du vel ikke la gå fra deg? 

 

    BJØRN 

  Kan du ikke fortelle ham hva du ser da? 

 

Bjørn leverer mobilen tilbake til Clara. Unn ser anerkjennende på Bjørn. 

 

    ANDREAS 

  Vil du at jeg skal ta en tur opp, kanskje?  

 

CLARA 

Nå må du gi deg. Det var jeg som fikk meldingen. Jeg ... Jeg bor her for tiden, du vet jo 

det! Jeg har alle kontaktene.  

 

  ANDREAS 

Noe kan du jo fortelle. Er det så viktig om det er sant?   

(til publikum:) Jeg liker å omtale meg som historieforteller. Det er vel ikke noe galt i det?  

 

  BJØRN 

Neida –  

 

 ANDREAS 

(til Bjørn:) Jeg vet noe om hva fortiden har å by på, vil jo dele det med andre.  

(til publikum:) Merker at det blir større og større interesse. Det er virkelig givende. 

 

CLARA (til publikum) 

Saken er at jeg ikke vet om jeg stiller de riktige spørsmålene lenger.  
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UNN 

Du MÅ ikke holde på med dette, må du det da? (til publikum:) Ingen må det. 

 

BJØRN  

Man må ta valg.  

(til publikum): Jeg gjør beregninger, andre kan si noe om helheten. Selv konsentrerer 

jeg meg om et enkelt felt. Jeg vet at det jeg gjør stemmer –  

  

Unn lener seg bakover på stolen, de andre tre lener seg frem mot publikum.Unn smiler distansert; Bjørn 

legger merke til det.   

  

CLARA 

Men hvordan kan vi forstå noe som helst av hva mennesker tenkte for så lenge siden? 

I noen få glimt har jeg sett inn i en annen virkelighet, synes jeg. Etter års arbeid har det 

hendt at en dør har åpnet seg på klem – og jeg har kikket inn i en annen tid. Men det 

lukker seg fort igjen. Og hva vet jeg om det jeg har sett? Hvor mye var det min fantasi, 

og hvor mye handlet det om kompetanse og innsikt? 

 

 ANDREAS (til Clara:) 

Husker du den sommeren vi var sammen på feltarbeid?  

  

BJØRN 

Det er enormt lenge siden.  

     

ANDREAS 

Den siste sommeren vi var studenter. 

   

UNN 

Så lenge? 

 

  ANDREAS 

(til Bjørn) Ikke du da, men vi to. Du studerte i Lund først, gjorde du ikke? 
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  BJØRN 

Kobe. Aller først. Så var det Lund før Oslo. 

 

  UNN 

Kobe? 

 

  CLARA 

Det er i Japan. 

 

  ANDREAS 

Og så var du norsk! 

 

  BJØRN 

Ja.   

 

ANDREAS    CLARA 

Du kunne vel gått på kostskole eller noe sånt,   Det var en fin sommer. 

her, selv om foreldrene dine var der? 

 

CLARA (til Bjørn) 

  Du var så glad. Du virket så glad, bare for å være i Norge, ikke sant? 

 

    BJØRN 

  Slitsom, mener du vel? 

 

Unn ler.  

  

    CLARA 

  Er du gal?   

 

    ANDREAS 

  Neida - Du var interessant og ...  
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  CLARA 

 ja, og annerledes ... Høflig. Og vi, hvordan var vi? 

 

Bjørn lener seg bakover på stolen. 

 

    BJØRN 

  Jeg husker ikke. 

 

ANDREAS (til Clara) 

Jeg beundret deg. Du var så sikker, på en måte. 

 

Bjørn kikker bort på Unn bak ryggen på Clara. 

 

    CLARA 

  Sikker? Jeg? 

 

    ANDREAS 

  Bare lukta i de brakkene. Herregud ... Det var tider ...  

 

BJØRN (til Unn) 

Du – 

  

CLARA 

Aldri skikkelige boforhold.  

 

Unn ser mot Bjørn. 

  

ANDREAS 

Det var vel litt av sjarmen!  

(til Bjørn:) Og faren din; lever han? Er han fremdeles misjonær? 

 

CLARA (til Andreas) 

Oppvaskvannet var helt svart.  
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Bjørn ser mot Andreas, rister på hodet. 

 

BJØRN 

  Bare moren min. 

 

Bjørn ser mot Unn igjen, hun møter blikket hans etter et øyeblikk. 

 

  CLARA 

Nei, jeg tenkte ikke på det da. 

 

ANDREAS (til Clara) 

  Hva da? 

 

CLARA 

Sjarmen. Det var vel ikke mye varmt vann å få tak i. 

 

BJØRN (til Unn) 

Du er jo akkurat som jeg hadde forestilt meg – fra mailene, mener jeg. 

 

UNN (til Bjørn) 

Jaså?  

    

ANDREAS 

Husker det, fra jeg var barn, at brakka gjorde inntrykk.  

 

UNN (til Bjørn) 

Det er ikke du. 

 

Unn lener seg forover igjen, lytter demonstrativt til Andreas, og Bjørn følger med. 

 

ANDREAS 

Gutta med skitne hender; funn som forsiktig ble klassifisert. Jeg sto i kjøkkenvinduet og 

kunne se dem jobbe. Noen ganger sneik jeg meg helt bort dit – 
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   ANDREAS (forts.) 

Jeg ønska at jeg var en av dem. At jeg skulle bli det. På dagene hendte det at jeg 

gjorde noe småtteri for dem – henta no’ eller no’ sånt.  

 

   CLARA 

Det var en fin sommer. 

 

   ANDREAS 

Brakkelivet har alltid fascinert folk vet du. Som vi drakk. 

 

BJØRN 

Ikke rart man blir tørst. Ekstremt varmt, svette, jord, støv. Folk. 

 

UNN 

Mye drikking, mye klining, mye jobbing. 

 

De tre andre smiler/ler. 

 

BJØRN  

Jeg var borte fra alt i fire måneder.  

 

UNN 

Det er jo klisjéen, da – Det er ikke alltid sånn –  

 

ANDREAS 

Det hender vel fremdeles at den beskrivelsen passer ganske bra. 

 

CLARA  

Jeg kan ikke si jeg husker det helt sånn. 

 

ANDREAS 

Ikke?  

 

Andreas lener seg bakover, forsøker å få kontakt med Clara bak ryggen på Unn. 
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ANDREAS (forts.) 

Det begynner å bli en stund siden ... åtteogsøtti ... 

 

CLARA 

Den sommeren ...  

 

    ANDREAS 

Hva? 

 

CLARA 

Nei, jeg – 

 

UNN 

Åtteogsøtti? 

 

ANDREAS 

Hva? 

 

UNN 

I åtteogsøtti flytta vi. Jeg måtte begynne helt på nytt med alt.  

 

    CLARA (til Unn, med et smil) 

Da var vel du bare et barn.. 

 

UNN 

Og så? 

 

CLARA 

Nei, nå slutter vi! Det er så lenge siden.  

(alvorlig) Jeg drømte så mye i natt. (ler det bort) Så mye rart. 
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    BJØRN 

Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre da det var over – hadde ikke skaffet meg leilighet en 

gang. 

 

Unn reiser seg, går til talerstolen. 

 

UNN 

 Du husker noe.   

 

  BJØRN 

Japan, Norge, fortid, fremtid – alt på en gang. Jeg visste ikke at sånt bare skjer en gang 

i livet. 

 

    UNN 

  Gjør det? 

 

    BJØRN 

Et menneske er lag på lag av forsteininger. Det er helt likt. Pathetic. 

 

CLARA 

Det hjelper ikke å være bitter.   

 

ANDREAS (lavt, til Clara) 

Det har han vel all grunn til å være. 

 

  CLARA 

 Herregud –  

 

Andreas reiser seg. 

 

  ANDREAS 

(til Bjørn) Det er hyggelig å ses, det er det. Noe annet enn nettet. Det blir for  

mye e-post, vet du. 
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BJØRN 

  Ja, det tikker inn, uansett hvor man befinner seg. 

 

CLARA 

Jeg så et fjell som beveget seg, i drømmen, mener jeg. Så raste jorda ut. De andre var 

inne i hytta, ante ingenting, alt sto stille. Der de andre hyttene hadde vært så jeg bare 

grå leire, det var som åpne hull i landskapet – og så begynte vannet å stige.   

  

ANDREAS 

Kanskje vil skal ta en kaffe? 

 

   BJØRN 

Jeg drømte også i natt. 

 

CLARA 

Eller øl? Vi tar en øl –   

 

Clara reiser seg. 

 

ANDREAS 

Hvordan har han det egentlig, ”glassmannen”? 

 

BJØRN 

Han sitter mye på kontoret sitt. Ser på bilder av glassfragmenter overført via nett. 

Anslår avstanden mellom luftporer, graden av mykhet og hardhet. Men nå er han her. 

Hyggelig med gamle kjente. Og nye. 

 

Bjørn reiser seg, går til Clara. 

   

  BJØRN (forts.) 

Det passet med denne mellomlandingen på vei til USA igjen.  
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CLARA 

Ikke vet jeg hvorfor ingen spanderer en øl – 

(til Bjørn) Og du burde –  holde deg for god til å ... ! 

  

BJØRN 

  Hva er det du tror?  

    

    CLARA 

  Hun er jo altfor ung uansett ...  

 

Andreas kommer til Clara og Bjørn, alle tre ser nå mot Unn som står ved talerstolen. 

 

    BJØRN 

She’s like glass. 

 

ANDREAS 

Hun? Hun er så robust, atte. 

 

    BJØRN 

  Like glass. 

 

CLARA  

Han mener sikkert at hun er lett å gjennomskue. Men der tror jeg du tar feil.. 

 

BJØRN 

  Like glass. 

 

Clara går til Unn.  

 

    CLARA (til Unn) 

  Hvorfor drikker du ikke? 

 

    UNN 

  Jeg blir så kvalm.  
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Clara blir stående hos Unn, mens Andreas og Bjørn blir stående sammen. Unn snakker til Clara, viser 

henne tekst i manuskriptet sitt. 

 

UNN (forts.) 

”Fortiden er et fremmed land”. 

 

ANDREAS (til Bjørn) 

Kanskje hun skal ha barn. 

 

  UNN 

Jeg ser utover landskapet; der har menneskene gått; samlet stein, plukket bær. Og 

havet der de har seilt, forlist, sett bølgene bygge seg opp, rulle forbi, sluke seg. Ser ned 

gjennom havoverflaten og vet at der har de sunket gjennom alle tider. 

 

Musikk fra lokalmannen: Pust, vind, sus, og noe mer foruroligende, pulserende. 

 

 
3 IKKE SÅ KALDT, BARE EN KJØLIG VIND 
 

Island, fjell-landskap: De to parene – Andreas + Bjørn og Unn + Clara er ute i landskapet på samme tid, 

men uten å ha realistisk kontakt med hverandre. De to samtalene holdes i gang samtidig. Unn og Clara 

kommer frem til funnstedet etterhvert, mens gutta ikke finner det. 

Video: Landskap i bevegelse. Høyt volum på musikk/lyd, det dempes først med Claras replikk. 
 

   CLARA 

Han sa han skulle ta seg en tur der nede i bygda. Han er merkelig. Så stresset, på en 

måte. 

 

  UNN 

Det er ganske kaldt. 

 

CLARA 

Det er bare litt kjølig i vinden. Men her er det le. Du da, fant du Bjørn? 
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UNN 

Jeg så han ikke. Han hadde lovet å ta en kaffe med meg, men dukket aldri opp. Dårlig 

gjort, ikke sant. Kanskje han ikke er så hyggelig som han virker. 

 

BJØRN 

Det er kaldt. 

 

ANDREAS 

Ikke så kaldt, bare en kjølig vind  –  

 

   CLARA 

Han hviler sikkert. Man må det når man blir på vår alder. Det trenger vel ikke du. 

     

UNN 

Det hender det.  

 

CLARA 

Men bare vent. Det forandrer seg før du aner det.  

 

UNN 

Jeg vet det. 

 

  BJØRN 

Tok du med noe mat? 

 

ANDREAS  

Vi skal bare rekognosere.   

 

CLARA 

Han er et komplisert menneske. 

 

UNN 

Det er vi vel alle sammen. 
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CLARA 

Pass deg. 

 

UNN 

Vi har hatt en faglig utveksling før denne konferansen, på grunn av et funn vi gjorde på 

Myrlandet, men utover det ...  

     

CLARA 

Han er jo altfor gammel uansett.   

 

UNN 

Hva? 

 

BJØRN 

Hva sa du? 

 

ANDREAS 

Ingenting. 

 

BJØRN 

Til damene? 

 

ANDREAS 

Nei ... at jeg skulle trekke litt frisk luft. Kjøre en tur. Gå litt innover.  

 

BJØRN 

Ja? 

 

ANDREAS 

Det var bare Clara. Hun sa ingenting. Er litt stram. Merkelig at hun skal 

være sånn, akkurat som jeg har gjort henne noe.  
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  UNN 

Hva mener du med komplisert? 

 

  CLARA 

Han har ... opplevd mange ... vonde ting.  

Han vil ikke snakke om det.  

 

  UNN 

Det har vi vel alle.  

 

  CLARA 

Tror du det? 

 

  UNN 

Og du vil ikke si meg hva det er?  

 

Clara snur seg vekk fra Unn uten å svare. 

 

BJØRN 

Og hun andre? 

 

ANDREAS 

Trodde du snakket med henne?   

 

BJØRN 

Nei. 

 

UNN 

- - -   Andreas da, hva er det med ham? 

 

CLARA 

Nei, han ... Han har ikke opplevd noe vondt. Alt er så greit for han. 

Jeg liker han ikke. 
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  UNN 

Å? Jeg trodde nesten det var motsatt, jeg.   

 

CLARA 

Er du gal?! 

 

ANDREAS 

Jeg har virkelig ikke gjort henne noe galt. Tvert i mot, nær sagt.  

Skulle du ikke møte Unn? Var det ikke noe om en kaffe? Eller øl? 

 

BJØRN 

Det ble ikke noe av. 

 

ANDREAS 

Merkelig dame. Sur. Og litt sånn kjekkas. Jeg vet ikke, jeg. 

 

UNN 

Det har ligget en bre her. Alt er litt lysere, ser du. 

 

ANDREAS 

  Clara er varm ihvertfall. Hun her er kjølig.  

 

BJØRN 

Synes du det? 

 

CLARA 

Hvorfor ble du med? 

 

UNN 

Du spurte jo. 

 

ANDREAS 

Hun leder utgravningene på Myrlandet-prosjektet.  
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BJØRN 

Jeg vet det.  

 

CLARA 

Trodde ikke du likte meg. Hvorfor sa du ikke noe til de andre? 

 

UNN 

Joda.  

 

    BJØRN 

Så du snakket ikke med henne, du heller, før vi gikk? 

 

ANDREAS 

Nei. 

   

  UNN 

Jeg leste boken din om Roma. Hvorfor skulle jeg det? 

 

CLARA 

Har du lest den?  

 

UNN 

For lenge siden. Før jeg sluttet å lese.  

 

BJØRN 

Hun snakket med en eller annen fyr. Hørte latteren hennes flere 

ganger. Den triller, liksom. Lett å høre. En ire som er spesialist på 

båter. Branagh. Broren til skuespilleren, tror jeg. 

 

ANDREAS 

Så du den filmen?  

   

CLARA   

  Så du har sluttet å lese? 
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  UNN 

Jeg jobber helst praktisk. Jeg leser jo avisen!   

 

    CLARA 

  Hvor gammel er du egentlig? 

 
  ANDREAS 

Hva var det den het igjen da? Noe Shakespeare ...  

 

  BJØRN 

Hamlet?  

 

    ANDREAS 

Han er bra, han. 

 

Andreas og Bjørn er fortsatt på utkikk etter funnstedet – og damene. 

 

 

4 FOR ET NIVÅ! 
 

Unn og  Clara leter. Lokalmannen betrakter dem, og spiller, men er langt unna. Musikken hans blir som 

en påminnelse om livet de leter etter – fortidens levende pust. 

 

CLARA  

  Ser du noe? 

 

    UNN 

  Nei. Der da? 

 

    CLARA 

  Tror det var mer på denne siden, sånn som han forklarte det.  
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    UNN 

  Hvem? 

 

    CLARA 

  Kjentmannen! Jeg har ringt.  

 

    UNN 

  Hvorfor kunne han ikke bli med oss? 

 

    CLARA 

  Han sa bare at han ikke kunne gå hit. 

 

    ANDREAS 

  Her er dere! 

 

Clara oppdager Andreas og Bjørn. Unn ser dem også. 

 

CLARA (til Andreas) 

Hva gjør du her?   

 

ANDREAS 

Vi. Vi er på tur.    

 

CLARA  

Merkelig. Det var ganske langt å kjøre.  

 

ANDREAS  

Ble nysgjerrige, vi også.  

 

CLARA (til Bjørn)  

Hvorfor spurte dere ikke meg om å få lov til å være med?  

 

BJØRN  

Vi fant deg ikke. Hvorfor spurte du ikke om vi ville være med? 
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CLARA  

(til Bjørn:) Vi fant dere ikke. 

(til Andreas:) Og så lå du på lur istedet og fulgte etter oss da vi kjørte? 

 

ANDREAS   

Og du så ditt snitt til å ta med deg den nye venninnen din ... 

 

CLARA  

Jeg har snakket med kjentmannen, gjort alt riktig. Og så kommer du bare rett hit – uten 

å klarere noe som helst!  

 

BJØRN  

Så farlig er det vel ikke?  

 

CLARA  

Farlig?!?!   

 

ANDREAS  

Du viste oss meldingen hans! Det er klart vi har rett til å få være med på befaringen.  

 

CLARA (til Bjørn) 

Vi snakker om forskningsmateriale som kan brukes på mange forskjellige måter!  

 

ANDREAS 

Og da må du slå kloa i det, så det kan ligge i en skuff og råtne! 

   

    CLARA 

  Sier du – som vil lage show istedet for å drive med forskning! 

 

    ANDREAS 

  Kjerring!  
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BJØRN     CLARA 

Andreas. Vi hadde lyst til å se det, så enkelt.  For et nivå! 

 

Unn sitter på huk og leter i en steinur – snakker – først lavt, så gjentar hun høyere ettersom hun er 

sikker på at det er noe – og evt. høyere) Lokalmannens musikk skifter karakter. 

 

CLARA  

Særlig! (til Bjørn:) Du kjenner ikke han der!   

(til Andreas) For øvrig så har ingen av oss rett til dette funnet. Vi er  

nødt til å orientere myndighetene, det vet du godt.  

 

UNN 

Her. Se.  

 

ANDREAS (til Clara) 

Du kjenner ihvertfall ikke meg! 

 

  UNN 

Her er det noe.  

 

CLARA (til Andreas:) 

Tror du ikke jeg har hørt hva du gjorde mot Gunnel Tornquist? At du publiserte deler av 

artikkelen hennes i en brosjyre – som om du selv hadde skrevet det!  

 

  UNN 

Se på dette. 

 

ANDREAS 

Det var en brosjyre for vanlig publikum. Herregud. Skulle jeg begynt med fotnoter?!  

 

BJØRN 

Hør, hør da – Guys, listen! She has found something! 

 

Bjørn henleder de to andres oppmerksomhet mot Unn. Her er et stort rytmeskift – alt blir langsommere. 
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UNN 

Se. Her. 

Her. 

 

Andreas og Clara vender seg mot Unn – følger bevegelsene hennes. Unn sitter på huk, holder en arm 

fremstrakt – det ligger noe i håndflaten hennes -  hun reiser seg langsomt – strekker hånden frem.  

 
 
    CLARA 

Se der. Det var noe.  

Er det flere? 

 

Andreas tar bilder. Ultranære bilder av en rødbrun avlang perle projiseres. Bjørn holder Unns hånd. 

 

BJØRN 

Karneol. Sannsynligvis Bysants. 

 

UNN 

  Forsiktig!  

 

Unn legger perlen i en liten funnpose og markerer funnstedet. 

 

CLARA  

Der har den ligget – så lenge.  

 

  ANDREAS 

 Kanskje. 

Det merkelige er at dette ikke ser ut til å ha vært en gravhaug. 

 

Bjørn nikker, Clara også.  

 

    BJØRN 

For langt unna bebyggelsen på den tiden, ikke sant? 
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Unn markerer stedet, Andreas tar bilder. Clara og Bjørn vurderer landskapet. 

 

  CLARA 

Er det utenkelig at det kan ha vært et slags kult-sted? 

 

Unn bøyer seg over noe nytt, peker.  

 

UNN 

Og dette. 

 

Andreas tar et nytt bilde. Det projiseres på topp av de andre to – det dannes lag av bilder, projisert 

direkte på arkeologene. Unn forandrer markeringen hun har gjort ved funnstedet. 

 

ANDREAS 

Et underarmsben, kan det stemme? 

 

UNN 

Sannsynligvis. 

 

BJØRN 

En person som har eid en karneol, kan hende. 

 

Andreas forflytter seg, tar et bilde av funnet på lengre avstand.  

    

UNN 

(til Clara) ”Fortiden roper på oss.” Var det ikke det du skrev om Roma? 

 

CLARA  

Uff, så svulstig! Det er lenge siden.  

 

    UNN 

  Men jeg liker det. 
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    ANDREAS 

Hva hvis dette er det perfekte mord? Gjerningsmannen la oldsaker her for å lure folk 

som fant liket til å tro at det dreide seg om et arkeologisk funn?  

 

   BJØRN 

En arkeolog? 

 

   ANDREAS 

De dreper vel de og? 

 

Clara ler, er ikke med på tanken. 

 

   ANDREAS 

En som hadde tilgang til disse tingene, som visste hva de holdt på med. 

Finnes det historier om uoppklarte forsvinninger fra femti-seksti-sytti år tilbake? 

 

   UNN 

Ser du ikke at det har ligget en bre her? Alt er litt lysere. 

 

 

5 JEG ER HER 
 

Lyd: vindsus, havbrus, stein i bevegelse, is som brytes. Video: Landskapet der kvinnen har gått. 

Andreas beveger seg – i landskapet, ved funnstedet. Clara ser hele tiden konsentrert på Andreas. 

  

CLARA 

Du setter deg på huk, som om det er et tilfeldig potteskår du finner, et hvilket som helst 

spor av liv -  

 

Andreas ser oppmerksom på Clara, lytter, plukker frem et fragment av en knokkel.  
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CLARA 

Men dette er liv, det vet du, det ser du: Benrester; overarm, hofteskål, brystben. Og du 

stryker henne over pannen, like lite i stand til å skille fortid fra nåtid som hun en gang 

var. 

(Til publikum) Jeg har ikke tenkt at arbeidet mitt var mer forbundet med evigheten enn 

andres. Det er bare en følelse, noe man har eller ikke – uansett hva man holder på med 

– ikke sant? 

 

BJØRN (til Unn) 

Evigheten? 

 

CLARA 

Som om jeg skulle – 

 

UNN (til Bjørn)  

Sånn er det ikke for meg. 

 

Andreas snur seg og ser på Bjørn; så kikker han ned igjen, finner en nål, tar den opp, studerer den nøye 

mens Bjørn ser på ham, som om han maner frem de ordene Andreas selv ville sagt: 

 

BJØRN 

Det handler bare om hva du ser. Hva det gjør med deg. 

En trefliket spenne, to brosjer, en kniv, tenner, perler, øyehuler – 

 

Clara beveger seg i steinrøysa, og Unn kommer mens hun ser konsentrert mot Clara som setter seg på 

huk – tar en glassperle mellom fingrene – studerer den, reiser seg, løfter perlen mot lyset – Unn snakker 

– som om hun vet hva Clara tenker: 

 

UNN 

Du kjenner det som om noe tynger deg ... vil ikke gi etter for fornuften, vil være her i 

denne tyngden, i dette rommet. Så stort ... under himmelen, så langsomt  ... av tiden. 

 

Clara ser raskt mot Unn  – går lenger frem mot publikum, som om noe må forklares  - samtidig kommer 

Bjørn til Unn og forsøker å sette ord på Claras fornemmelse: 
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BJØRN   

... det største smertepunktet er avstand.    

 

Bjørn bryter, snakker som seg selv, Clara ser på ham, lytter, fremdeles med glassperlen i hånden. 

 

  BJØRN (forts.) 

Glass var ikke bare et hvilket som helst materiale for japanerne. Helt fra 

glassindustriens start rundt 250 før vår tidsregning, hadde glass en åndelig betydning.  

 

Clara ser på perlen, gir den til Unn som holder den opp mot lyset -  

Clara går til Andreas; de leter; bruker redskap, plukker frem små objektet; steiner, bittesmå ting, de 

setter seg på kne som barn, med tingene lagt ut i mønster foran seg. 

Unn går til Bjørn, de ser på hverandre – han får perlen – 

 
    BJØRN 

  En persisk glassperle fra slutten av sjuhundre-tallet. Her. Nå. Remarkable. 

 

Unn lener seg mot Bjørn, han lar henne gjøre det, det blir som en dans  - hun lener seg inn mot ham og 

dytter seg ut fra ham igjen. Han står stille. 

 

UNN (til Bjørn) 

Det man ikke finner er like viktig som det man finner. Måten man finner det på, like 

viktig også. Det man ser etter – derfor det viktigste 

Hvem eide denne perlen?  

 

    BJØRN 

Antagelig en person av høy rang. Mest sannsynlig en kvinne. 

 

  UNN 

Hvorfor havnet den her i denne ura sammen med dette skjelettet? Hvem laget den? Og 

hvor? 

 

Unn stilner, blir stående og se mot publikum, mens Andreas fortsetter talestrømmen: 
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ANDREAS 

Det at hun ikke ligger i haug er virkelig uvanlig. Ikke noe annet funn jeg vet om fra så 

langt tilbake som disse smykkene må komme fra, ikke noe annet funn har ligget slik – 

rett foran føttene våre. Det er bare å plukke det rett opp. 

 

  BJØRN 

Hundrevis av perler. Glass, bergkrystall, noen med sølv- og gullinnfellinger, én perle av 

rav og to av karneol. 

 

CLARA 

Men hvem var hun? 

 

Bjørn holder perlen opp mot lyset. 

 

    BJØRN 

Sandkornene er smeltet sammen for alltid. De kan ikke blåse vekk. Glass binder 

avstand.  

 

UNN 

Men sneen... Stille og tung har den ligget over henne på steinhellen, som dun – 

  

  BJØRN 

Og når det eksploderer? Alle splintrene – 

 

CLARA (til Bjørn og Andreas) 

Hun sier jo at det har vært en bre her. 

 

 

6 JEG ER HER 
 

VIDEOSEKVENS: Det kan være to overlappende videosekvenser som skaper bevegelse – noe som er i 

bevegelse og noe som er stille.  Lyset er annerledes – melkeaktig. Lyden ”gammel” og tåkete. 

De fire er som silhuetter mot videoprojeksjonen. 
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UNN 

Tidlig om morgenen, lyset er gjennomsiktig, solen en hvit kule bak et slør av skydekke.  

Lydene – nesten ikke hørlige, men likevel, brus fra stemmer langt borte. 

 

ANDREAS 

Eller fra havet – 

 

BJØRN   

... og fuglene som flykter mot fjellet – 

 

UNN  

Selv vekstene minner om små øyer, krusninger på havet, blygrå, skimrende 

fjellformasjoner som blåskjell. 

 

CLARA 

Mennesker i bevegelse; på avstand merkelig langsomme. 

Noen spør: Drømmer jeg, eller er det bare tiden som går fort? 

 

BJØRN 

Drømmer jeg, eller er det bare tiden som går fort? 

 

UNN 

En blå perle berøres forsiktig, og den rører på seg igjen; griper underlaget; lar seg 

bevege, og triller som om den aldri har gjort annet -  

 

CLARA 

Mot en liten bekk, nesten tørr, nesten ikke vann i den i år. 

 

UNN 

Og jeg kjenner plutselig at det finnes tårer inne i meg, som ikke har rørt seg på lang tid, 

som om det finnes avstander her som jeg akkurat nå forstår rekkevidden av. 

         

Lyd: Noe bygger seg opp – 
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BJØRN 

Fuglene brer vingene ut og løftes mot himmelen – 

 

ANDREAS  

Jeg ser en båt, det er langt unna. Mørk, med bøyde skikkelser som driver årene i det 

skummende havet. Den bryter ned i vanvittig bølgedaler og virvles opp igjen – 

      

BJØRN 

Sne driver skrått mot marken, steinene som stikker opp er skarpe; 

Hun går – ser ikke lenger ryggene foran seg -  

 

UNN 

Ser ingenting lenger – bare vegger av sne, vegger av stein 

 

CLARA 

Det er kraftige vinder, rop foran henne, eller bak – hun er ikke sikker, skal hun gå fort 

eller sakte, gjemme seg eller ikke?      

Det mørkner, det mørkner – 

 

ANDREAS 

Og isen stiger i henne som en hvit skygge. Skrittene fremdeles med en viss avstand, -  

 

  UNN 

... der hun går over fjellet – 

  

  ANDREAS 

... som om hun er sikker på at det fremdeles finnes vingespenn – 

 

UNN 

... som om det ennå er tid og ingen tvil – 

 

ANDREAS 

Men når natten blander seg med skodde og ropene stilner, vet hun ingenting – 
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  BJØRN 

Hun stopper: 

 

  ANDREAS 

Hennes egen stemme hvisker bare brokker av et navn 

 

BJØRN 

Kjenner mørket sige inn, glir ned langs berget, fuktig, mørkt det også. 

 

CLARA 

Og ingenting har lenger noen avslutning eller begynnelse. 

 

BJØRN 

Huden revner,  

 

  ANDREAS 

perler faller fra smykkene, negler løsner, forsvinner  

 

  UNN 

De glødende kinnene blekner, kroppen dirrer, stemmen er bare svake klynk – 

 

  CLARA 

Den røde kappen hennes er blitt skitten pels. 

 

ANDREAS 

Og der er det forbi – 

 UNN 

Og der er det forbi –  

BJØRN 

Der er det forbi -  

CLARA 

Der er det forbi – 
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UNN 

Skal dø, visste hun, skal ikke lenger puste her i dette tåkehavet 

Her hun bølget varm mot tungen hans,  

De mørke hendene – 

 

ANDREAS 

Og bak den ene skimtet hun et øyeblikk de andre,  

Mennene hun hadde gitt sin tid til –  

 

UNN 

- dem hun hadde skilt seg fra og han hun hadde svart nei til når faren nevnte navnet 

hans - 

 

ANDREAS 

garnet hun hadde spunnet,  

vannet hun hadde drukket,  

 

CLARA 

lydene av hav, av vann mot skrog, av vind gjennom gress - 

 

UNN 

og i brøkdelen av et sekund kjente hun barnekinn mot brystet; 

den åpne munnen, den søte varme pusten 

 

BJØRN 

Alt dette uten annet enn en fjern sorg  - 

 

UNN 

Den blå perlen triller allerede langsommere 

Den skal legge seg til rette her under bergkammen 

 

  CLARA 

Og aldri mer skal varmen fra hendene hennes   

få den til å glimre i en matt lillatone 
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UNN 

Det lysner, det lysner 

Mørke stemmer skjærer gjennom dis, gjennom tid 

Ingen finner meg, har hun tenkt, en gang for tusen år siden 

 

  ANDREAS 

Nå står de her foran knoklene hennes 

Og kjenner dampen stige, havet bruse  

 

  BJØRN 

- og én fugl løfter seg mot himmelen – uendelig åpen og uten farge 

 

Svakt flimrer videoen med kvinneskikkelsen over de fire som går – etterhvert blir den stadig sterkere, og 

konkurrerer med dem om oppmerksomheten. Lokalmannens merkelige musikk-lyder blir mer og mer 

tydelige gjennom stemmehavet de fire skaper. 

 

UNN 

Jeg er her, tenker hun, 

det er slik det vil være  

 

ANDREAS 

Jeg er her 

    

CLARA 

Jeg er her 

    

BJØRN 

Jeg er her 

     

CLARA  

Jeg er her 
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UNN  

Jeg er her –  

 

Det er stille, en slags lydlig og visuell etterklang,  

Så bevegelsesmessig brudd,  Clara gir champagneglass til Unn og Andreas, så til seg og Bjørn - på vei 

mot stolene, som de tar med seg og plasserer der det passer. 

 
 
7 FOR ET FUNN! 
 

Med champagneglass - Alle går frem mot scenekanten og publikum – formidler på likt med mye glede. 

 

ANDREAS 

For en historie – for et funn!  

 

CLARA 

For et funn - at vi -   

 

BJØRN 

Litt av et funn,  

 

  ANDREAS 

Tenk - her! 

 

UNN 

- også nå! 

 

CLARA 

- at jeg! 

 

Andreas stopper og ser på Clara. 

 

ANDREAS 

Å skulle fortelle om dette! 
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CLARA 

Tidfeste det!  

  Sette det inn i en sammenheng! 

 

UNN 

Utvide vårt kunnskapsområde. 

 

BJØRN         

Det er helt unikt; sånn rett foran øynene våre -  

 

CLARA    

Vitenskapelig sett er dette en liten sensasjon! Det var altså en kvinne, det er fastslått 

nå. 

 

    ANDREAS 

  Jeg vil gjerne utbringe en skål!  

 

Alle fire skåler ut mot publikum og drikker. 

 

    ALLE FIRE 

  Skål! 

 

ANDREAS 

Det at hun ikke var hauglagt – det gir meg en fantastisk mulighet –  

 

    CLARA 

  Deg? 

 

UNN 

Bildene blir skarpere og skarpere! 

 

Clara ser overrasket mot Unn – hva mener hun - ? 
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CLARA 

Skarpere og skarpere? 

 

Alle tre ser mot Unn.  

 

UNN (overrasker seg selv) 

Som om tiden først nå er inne – 

 

 De ser fremdeles på henne, hun må finne på en fortsettelse: 

 

UNN (forts., spakere) 

Som om det var et slags tegn. Til oss, eller vår tid. 

 

De andre tre ser på hverandre, så ut mot publikum igjen, ignorerer Unn. 

 

ANDREAS 

Kvinnen ble altså funnet ved Afrettarskard – utenfor allfarvei idag, men ikke langt unna 

finnes en gammel færaveg. Hun skulle enten til eller fra Seydisfjördur eller Hérad, det 

som heter Egilsstadir i dag. Hit – med andre ord. 

Hun ble overrasket av en storm kanskje -  

 

CLARA (prøver å få publikum med seg) 

  Det var da dramatisk! 

  

BJØRN 

Her er det smykkesten fra Bysants, det er glassperler fra Roma, India, gullinnfellinger, 

forsiringer, glasskjerner belagt med sølv, og dernest dekket med glass igjen. Dette er 

gjort av dyktige håndverkere langt fra Island.  

 

CLARA 

Hun ble faktisk funnet i en steinur –  
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UNN  

På en berghylle, nesten en slags liten hule. Hodeskallen hvilte på en helle litt over de 

andre, overarmsbena var der, men de skjøre fot-knoklene var borte, men leggben og 

lårben lå der, som den gang hun levde og døde –  

 

  ANDREAS 

  Hvem var hun? 

 

  BJØRN 

Tydeligvis rik, dette smykkefunnet er faktisk det rikeste enkeltstående funn som er gjort 

her på Island.  

 

    CLARA 

Kan hun ha gått alene? 

 

ANDREAS 

Det er helt usannsynlig. Hun var jo kvinne. Spesielt rike kvinner reiste aldri uten følge. 

Dette er barnelærdom! 

 

    CLARA 

  Hun kunne vel ha gjort det likevel.  

 

BJØRN 

Hvorfor var det ingen som lette henne opp da? Som fant henne og gravla henne? 

 

UNN 

Eller fant henne og stjal smykkene hennes?  

 

ANDREAS 

Eller som drepte henne og tok smykkene hennes?  

 

CLARA 

Eiendelene hennes var henne, ikke sant, det var sånn de tenkte. Kanskje de var redde, 

redde for henne – selv som død? Dette er elementært! 
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ANDREAS  

Kanskje en båt ventet på henne nede i fjorden, skulle ta henne med tilbake til 

gamlelandet, kanskje –  

 

BJØRN 

 497 smykkestener eller fragmenter av stener. To brystspenner, én trefliket spenne,  

en kniv, fargete klær ... (han hever glasset sitt mot de tre andre) Skål. 

 

    ALLE 

  Skål! 

 

Alle fire hever glassene, skåler til hverandre og ut mot publikum, drikker. 

 

ANDREAS 

Kanskje til Vestlandet ... eller enda lenger ... Kanskje Vestfold ... 

     

BJØRN 

Det er mye; 497 - 

 

CLARA 

Det var et slags ly mot dårlig vær formodentlig. 

Hvis hun var på flukt -   

 

UNN 

Kanskje noen hadde avtalt å møte henne, noen som aldri kom? 

   

CLARA (overrumpler også seg selv med disse livfulle beskrivelsene) 

Hun var varm, svett; håret krøllet seg i pannen.  

 

ANDREAS 

De ble overrasket av storm. Hun kom bort fra de andre! 

 

 



Arkeologene av Lene Therese Teigen  – endelig versjon  54 

BJØRN 

Eller at hun gjorde det med vilje? Gikk seg vill i tåken, because she wanted to 

disappear. 

   

UNN 

Hun kunne ha vært gal, forvirret av noe hun hadde sett, eller hørt ? 

 

CLARA  

Hun blunket fordi det mørknet; var trett også, og ingenting så ut som det det egentlig 

var – 

 

    ANDREAS 

  Dette blir en fantastisk historie. 

 

Andreas hever glasset sitt – de tre andre gjør det også. 

 

    ALLE 

  Skål. 

  

    BJØRN 

Og nå?  

 

ANDREAS 

Vi må finne ut mer.  

 

  CLARA 

Klassifisere funnene. 

 

Unn og Bjørn nikker og drikker. Andreas drikker. 

 

CLARA (forts.) 

  Skrive en artikkel, kanskje flere – 

 

De nikker igjen – i takt – holder glassene hevet. 
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ANDREAS 

... Holde foredrag ... 

 

UNN og BJØRN 

Ja. 

 

  CLARA (tviler – vil Andreas ta prosjektet fra henne) 

Ja. 

 

Andreas, Unn og Bjørn drikker, Clara fortsetter: 

 

CLARA 

Få utført isotop-analyser på tennene.  

 

    UNN 

  Strontium-målinger. 

     

ANDREAS og BJØRN 

Ja. 

 

ANDREAS 

Alt som er mulig må vi finne ut. Det er vår plikt. Skål! 

 

  ALLE 

Skål! 

 

Alle fire hever glassene sine og drikker igjen. Clara kaster et tvilende blikk mot Andreas. 

 
 
8 SKULLE IKKE LA MEG BERØRE  
  

Rommet forandres – det er dag, lyst lokale, konferansen er i gang.  
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Clara på talerstolen, musikk/lydene til lokalmannen er som et minne om hun som ligger i steinura; en 

uro. Bjørn og Unn har satt seg lenger bak, som om det var et pauserom, de arbeider over et brett med 

glassperler . Andreas er tilstede på konferansesalens scene og lytter til Clara.. 

 

CLARA 

Den mest kjente islandske landnåmskvinnen, Audr Djupauga – den kloke, altså  - er 

beskrevet mange steder, blant annet i ”Islendingabok”. I åpningen av Laksdølasaga 

leser vi om det som skjedde henne på de britiske øyer, da hun tok land på Island og de 

første årene hennes her. Mange av kildene er ulike når det kommer til detalj, men vi får 

likevel et klart bilde av hennes bedrifter.   

De fleste landnåmsmennene kom fra Norge. DNA-undersøkelser viser at de fleste 

mennene og halvparten av kvinnene som bosatte seg på Island var norske. Resten av 

kvinnene kom fra områdene rundt irskesjøen. Var denne kvinnen vi nå har funnet norsk 

eller keltisk? Kanskje innvandrer i første generasjon? Eller – 

Et roligere liv og nye økonomiske sjanser var to av hovedgrunnene til utvandringene. I 

år 930 var omkring 10 000 mennesker bosatt på Island, av dem altså rundt regnet 7500 

nordmenn. Og som dere vet ble Landnåmsperioden regnet fra 870, da vestlendingen 

Ingolfr kom til Island, og til 930. Hun døde omtrent i år 930. Det året Alltinget ble 

opprettet. Da var hun tredve år, kanskje litt yngre. 

    

Clara hoster, Andreas benytter anledningen til å skyte inn:  

 

   ANDREAS (lavt, ut til publikum) 

Det som er verdt å merke seg, er at vi har ganske sikre belegg for at mannen til Aud, 

Olav Kvite, er gravlagt i Gokstadskipet!  

 

CLARA  

Aud, som altså var datteren til norske Kjetil Flatnese, ble gift med en norsk konge, Olav 

Kvite, i Dublin. Han døde i et slag i Irland, og senere døde også sønnen deres 

Torsteinn Raude i et slag i Skottland. Da bestemte Aud seg for å ta med Torsteinns 

døtre og et stort følge og dra til Island. Hun tok land over store deler av Hvamsfjördur 

på Vest-Island, og bodde på gården Hvammur. 
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  CLARA (forts.) 

Med min forskning i betydningen av kjønn i den første delen av Islands historie, er det 

svært interessant å se hvordan enke-statusen til Aud gjorde at hun kunne gå inn i en 

rolle som ellers tilhørte husbonden og at hun nærmest ble å betrakte som mann.  

Men hvor fri og sterk kunne egentlig kvinnen være? Mytene om de sterke islandske 

kvinnene er kanskje overdrevet. (hoster), ihvertfall fra og med ca. 930, da vi sier at 

Landnåmstiden var over. Hadde livsvilkårene hennes forandret seg til det verre frem 

mot 930? Kan vi påstå det? Jeg skulle ikke – 

 

Clara går ned fra talerstolen og frem mot publikum –   

 

CLARA (forts.) 

(blir mer og mer revet med:) La gå at det vanlige publikum, de som følger en utgraving 

utenfra ... Han som sendte meg bildet av den første perlen for eksempel – en 

lidenskapelig amatør med blikk for detaljer ... Han kan bare la være å forholde seg til 

vitenskapelige fakta jeg er nødt til å se i hvitøyet. Han er av dem som bare lar seg  

begeistre som om denne kvinnen er ...  

Mens jeg – Jeg som vet hva dette kan bety for forskningen, jeg som vet at kvarts og 

granitt har ulik innvirkning på knoklers oppløsning – Jeg skulle ikke la meg ... 

Skulle ikke la meg berøre på denne måten. Skulle ikke det.  

(til Andreas:) Men jeg ... jeg drømmer så mye ... Så mye rart. 

 

Andreas bryter av Clara som nå har mistet det distanserte og vitenskapelige. 

 

 ANDREAS 

Balder var tynget av tunge drømmer.  

Opp stod Odin, eldgamle Gaut,  

 

  ANDREAS (forts.) 

gikk til Sleipne, la sal på hesten;   CLARA  

red så nedover, like til Nivlhel,  Hvordan kan det ha seg at jeg lar meg 

       gripe av døden hennes? 
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ANDREAS 

... møtte en hund fra Hel på vegen.  

Den var blodig framme om bringa, 

gneldret lenge mot galdrers far;  

Fram red Odin, under ham dundret  CLARA 

vegen til Hels høye bolig.   Som om det skulle være 

     vår død? 

 

Clara lytter til Andreas. 

 

    ANDREAS 

Siden red Odin aust om døra, der han visste 

en volve-grav, Valgalder kvad han for troll-kvinna, og tvang henne opp; 

 

CLARA (som volven i diktet)    UNN (til Bjørn) 

Hvem er mannen, for meg ukjent,    Hvem er mannen, for meg ukjent 

som tvang meg til denne tunge gangen?   Som tvinger meg  

Med snø var jeg tilsnødd, slått med regn   

og drivvåt av dogg. Død var jeg lenge.   BJØRN (til Unn) 

       med snø tilsnødd, med regn ... 

ANDREAS:        

Vegtam er navnet, Valtams sønn;   UNN (til Bjørn) 

Si meg nytt fra Hel,     Død var jeg lenge ... 

 

CLARA (som volven i diktet) 

Mjøden står brygget for Balder her, 

Den skire drikken med skjold lagt over; 

Æsene venter i ottefull spenning; 

Tvungen talte jeg, nå vil jeg tie.     

BJØRN  

”Snø faller på heden,   

   Dør jeg nå 

      Blir også jeg  

      en snø-buddha” 
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ANDREAS 

Ti ikke volve, 

jeg vil du skal svare til alt er sagt: 

Svar meg på dette: Hvem skal gi Balder banesåret 

og øde livet for Odins sønn?      

       

CLARA       

Som om dette skulle være et tegn på noe ... noe... skremmende? ... et forvarsel? 

   

  ANDREAS 

Rid heim Odin – 

 

CLARA 

... Som om vi alle vet at denne kvinnen ikke skal ha dødd forgjeves ...   

(til Andreas:) Tilfeldighetene må også være styrt av en lovmessighet – 

 

    ANDREAS (til Clara) 

Så svevende behøver det vel ikke bli selv om man benytter seg av skriftlige kilder som 

inspirasjon og tolkingsindikator? Det vet vel du? 

 

Clara går til talerstolen, tar frem noen bøker, blir stående og lese/tenke.   

 

UNN  

For jo mer vi lever, jo lenger vi eksisterer, jo mer blir det å vite, tolke, sette inn i ulike 

systemer og forskjellige forklaringsmodeller –  Det må gå galt. Det er derfor jeg ikke 

leser lenger. 

  

CLARA 

Kanskje hun var en synsk som visste hvor galt alt ville ende?  
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UNN (til publikum, henviser til Bjørn) 

Han har bestemt seg for å vite alt om et avgrenset område, en liten del av helheten. Jeg 

har bestemt meg for å legge forholdene til rette for dem som vil grave det frem. Jeg 

finner ut hvor mange dager en gravemaskin skal være på feltet, hvordan vi skal grave, 

hvem som skal være med, hva slags utstyr og metoder som skal brukes. Det er mer 

enn nok for meg. Jeg kommer aldri til å klare å ha overblikk over mer enn ett 

utgravingsfelt. 

 

BJØRN 

Av gangen? 

 

UNN 

Hvor mange ganger orker man å sette seg inn i alle omstendighetene rundt?  

 

BJØRN 

Blir ikke det rutine? 

 

UNN 

Sikkert. Etterhvert. Jeg er vel for ung, det er sikkert det du skal si nå. Men jeg vet ikke. 

Åtte års studier. Jo mer man vet, jo mer legger man merke til, jo flere spørsmål stiller 

man. Det er som med mennesker. Man blir sliten.  

 

Bjørn går. 

 

UNN (forts.) 

Du hadde lovet meg en kaffe! Litt høflighet hadde ikke vært å forakte. 

 

ANDREAS 

Ikke forvent noe.  

 

UNN (rastløs) 

Jeg kjenner meg kvalm av taushet, av fjellet, steinene. Alt som finnes mellom steinene.  

Denne eldre kvinnen som sitter så full av bøkene sine, lærdom til langt opp over halsen. 

Beskyttet, bevæpnet med lærdom.  
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ANDREAS 

Eldre! Tull.  

 

Clara legger merke til at Andreas reagerer, og liker det. 

 

UNN 

Som om det kan hjelpe henne her, nå - med knoklene i fanget. 

(til publikum:) Jeg har hørt dem si at hun heter Tordis ... noen av de lokale.  

Andre sier hun må være Gunnhild.  

Selv er jeg Unn, og jeg skulle ønske jeg kunne synke; ta første fly tilbake til fastlandet, 

vekk fra denne øya.  

  

Unn synker ned på en av stolene. Clara smiler til Andreas. 

 

CLARA 

Takk. En ridder som forsvarer min ære. - - - 

Er det ikke fint her? Naturen overvelder meg. Jeg venner meg aldri helt til den. 

 

ANDREAS 

Skal vi gjøre en deal? Om publiseringen, mener jeg? Vi var tross alt flere der. 

    Litt ansvar må man jo ta. 

 

    CLARA 

  Ja. 

 

    ANDREAS 

  Dette er jo stort, Clara. 

 

    CLARA 

  For stort for meg? 

 

Clara tar med en bunke med bøker og går ut  –  
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    ANDREAS 

  Jeg har allerede noen idéer – hør da!  

 

Andreas følger etter henne – 

 

VIDEOSEKVENS 

Fjellkvinnens landskap, uten henne. 

Musikalsk/lydlig og lysmessig transformasjon. 

 

 

9 HUN DET HANDLER OM 
 
Clara og Andreas skimtes ute ved funnstedet, Clara leser. 

Unn sitter, hensunket i tanker. Bjørn kommer, tar seg kaffe, oppdager Unn, kommer med en kopp til 

henne.  

 

UNN 

Takk!  

 

Bjørn tar en kopp kaffe til seg selv. 

 

UNN 

Muskulaturen i ansiktet kan oppøves, vet du. For høflighetens skyld. 

 

BJØRN 

Vil du at jeg skal gjøre meg til? 

 

UNN 

Du liker meg ikke.  

 

BJØRN 

Joda. 

 

 Begge drikker kaffe, vet ikke hva de skal si. 
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UNN  

Hva mener du om damen? 

 

BJØRN 

Ingenting. Det er ikke mitt felt. 

 

UNN (venter, så kort latter) 

  Hun i fjellet, mener jeg. Noen tanker gjør du deg vel? 

 

BJØRN 

  - - - Kanskje hun flyktet.  

 

UNN 

Er ikke det litt for enkelt? Litt opplagt? 

 

BJØRN 

Jeg påberoper meg ikke å være genial. Eller original. 

 

UNN 

Du er fiendtlig. 

 

BJØRN 

Det er jeg ikke. 

 

UNN 

Jo.  

 

Bjørn gjør en slags tilnærming – fordi han liker Unn, men han vil ikke vedkjenne seg dette, alt er feil..  

Unn gjengjelder ikke Bjørns  tilnærming, så han trekker seg igjen. 

 

    UNN (forts.) 

- - - Neivel.  

Jeg mente ikke å være fiendtlig. 
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    BJØRN 

  Ikke jeg heller. 

 

    UNN 

  Du kunne med fordel prøve å ...  

 

    BJØRN 

  Hva da? 

 

    UNN 

  Vil du være med ut en tur? Jeg tenkte å gå litt. Kanskje. 

 

Bjørn rister på hodet.   

 

    UNN (forts.) 

  Jeg snakker og snakker ... du sier ingenting. 

 

    BJØRN 

Det er ikke noe å si. 

 

    UNN 

  Det er det. Jeg vet det. 

  

    BJØRN 

  Hvorfor spør du da? 

 

    UNN 

  Hva er det? 

 

Hun går alt for nær Bjørn, han rygger, blir presset opp i et hjørne.   

 

    UNN (forts.) 

  Clara ville ikke si hva det var, men hun sa at det var noe. 
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    BJØRN 

  Brannen? 

 

    UNN 

  Huset ditt? 

  

    BJØRN  

Og de som var der. 

 

  UNN  

- - -   Nå da? 

   

BJØRN 

Hun var sikkert gravid.  

 

    UNN (skremt) 

  Kona di? 

 

    BJØRN 

  Nei. Hun det handler om. Hun på fjellet. 

 

Unn ser lenge på ham, forstår at han har forstått. 

 

UNN 

  Gravid? 

 

Bjørn nikker. 

   

    UNN 

Og derfor ville hun gjemme seg? 

 

BJØRN 

Hun ville ikke ha det. Hun så ikke noe poeng i å føde barn. 
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  UNN 

Og barnefaren, hva tenkte hun om ham? 

 

  BJØRN 

 Hun tenkte at han dugde ikke, at han aldri kom til å bry seg med henne – 

 

    UNN 

Hun prøvde å kvitte seg med det.  

 

    BJØRN 

Hun angret.  

 

   UNN 

Ville fryse det ut av seg. 

 

Bjørn gjør en klossete tilnærming til Unn. Hun lar ham komme. 

 

   BJØRN 

På hele reisen. At hun hadde kommet. Angret på utvandringen og ville hjem. Men det 

fantes ikke mer.  

 

I det samme kommer Andreas og Clara, og Bjørn går bort fra Unn, fortsetter å snakke, men nå til 

publikum.. Clara går mot talerstolen, mens Anderas tar seg kaffe.  

 

BJØRN (mens han går, henvender seg til publikum nå) 

Hørte ikke til der hun var, heller ikke der hun hadde kommet fra. Hun hadde ingen valg. 

Tiden gjorde henne hjemløs, fordi avstand var tid. 

  

Unn ser med et underlig blikk på Bjørn der han går og snakker til publikum. Bjørn setter seg. Etter en 

stund finner Unn seg en plass, et stykke fra Bjørn. Clara entrer talerstolen, Andreas blir stående og se 

på henne. 

 

 



Arkeologene av Lene Therese Teigen  – endelig versjon  67 

CLARA  

Da Aud djupauga, den kloke, ble gammel, kunngjorde hun at det var Olav Feilan, den 

yngste av barnebarna hennes som skulle arve gården Hvammur og alt som hørte med. 

Hun ba ham til seg, sa at hun hadde tenkt at det var på tide for ham å gifte seg, og det 

ville han. Hun sa: ”Dette er det siste gjestebudet jeg har tenkt å delta i”. Hun kostet stort 

på bryllupet og hadde invitert alle stormenn fra vidt omkring. Hun ba begge brødrene  

sine, Bjørn og Helge Bjolan, og de kom med mange mann. Dala-Koll, Hord fra  

Hördadalur og mange andre storfolk kom også. De benket seg i skålen. Aud sa at hun 

tok brødrene sine til vitner på at det var Olav Feilan som skulle arve henne. Deretter sto  

hun opp og sa at hun ville gå til sengs. I Laxdölasaga leser vi: Sitat:  ”Ho baud at kvar 

mann skulle få moroe seg med det dei hadde mest hug til, og mungåt skulle glede 

ålmugen. Det er sagt at Aud var både høg og før. Ho gjekk ut etter skålen med faste 

steg, og det ordet fall blant folk at kona var vørdeleg enno. 

Dei drakk utover kvelden til folk tykte det var tid å sove. Men dagen etter gjekk Olav 

Feilan til  det rommet Aud sov i, og då han kom inn der, sat Aud oppreist i senga ved 

hovudgjerda. Ho var då død. No vart bryllaupet til Olav og gravølet til Aud drukke på 

same tid, og siste gjestebodsdagen vart Aud flytta til den haugen som var budd til 

henne. Ho vart lagd i haugen i eit skip, og mykje gods vart hauglagt med henne, og så 

vart haugen kasta att.” Sitat slutt. 

    

Etter at Clara har snakket en stund slipper de andre tre til slik at det auditive etterhvert utvikler seg til 

kakafoni nr.2:  

 

ANDREAS 

Se på henne. Se –      CLARA   BJØRN   UNN   

      Hvor uinteressant kan        Utydelig. Underlig. Det smelter i meg 

Hun er vakker.         man bli? Sitat slutt  Udefinerbart.  Kan ikke hun eller han 

Jeg hadde et        og ingen hører.  At jeg skulle la meg lure;   som er der inne 

underutviklet jaktinnstinkt.   Fortiden er som et   å gå inn i dette igjen bare renne ut i intet? 

Det var det.        fremmed land –  å komme frem til dette; Og han som skulle   

Varm, engasjert –      Den roper på oss  en jevn, høy tone stått her nå 

Jeg siktet feil, tenkte på      og jeg lar meg kalle  løfter seg idet jeg vet ingenting, jeg vil  

å bli beundret, elsket       dumme, dumme fe  passerer i sirkel, sirkel ikke. Ikke. 

Hvordan så du meg      naut, kjerring   etter sirkel på kanten Ikke dette barnet,  
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ANDREAS (forts.)      CLARA (forts.)  BJØRN (forts.)  UNN (forts.) 

Så du meg       Jeg lar meg kalle  av glasset.  dette livet 

Så du meg        ikke bland deg inn    udefinerbar person, Hva kan du forstå? 

trodde ikke det var noen sak i minnene mine  minner meg om ... Hvorfor tror jeg at han 

å elske  –       Carl Antonsen   Det er bare så altfor ... forstår? 

hun ville ikke,        i døråpningen,    altfor ... langt bort til Som om jeg trenger   

vil ikke, ville ikke, vil ikke?   slapp meg inn,  meg selv  det? Forstår du? 

Se perlene        Og du der ute   Ingen som legger Forstår jeg deg? 

på overleppen hennes         bortenfor erindringen sidene foran deg Hva skjer med 

Jeg kommer nær deg       bare et blekt ansikt  slik at du kan fylle dem et menneske som  

Mye nærmere enn du liker  anelsen om noe annet med smerte  mister alt? Var det alt? 

Jeg kjenner pusten din       ikke forstyrr meg!  Er nødvendigvis enkle,  Hvor gammel ville  

dirre i mellomrommet       Nei. Ikke se på meg  tomme, uten innhold kona di vært nå?  

mellom oss,       med de stikkende  Det er bare blankt, Barna? Blikket ditt. 

Kjenner hvordan       øynene dine   uleselig, utydelig, Blikket hans. 

Stemmebåndene brister      som vil noe med meg smerten eier de selv, Får meg til å stoppe. 

idet du sier at jeg er en idiot.   Spise meg levende enten de vet det eller ei Jeg har aldri ventet 

Jeg er ingen idiot        for å smykke seg  avstand; i tid, rom, på noen. 

Jeg er vel ingen idiot.       Med hjertet mitt etterpå. Og i ... i ... tilstand. Han så det før jeg selv   

Hvem andre ser deg        det kan ikke henges  Fravær   visste det,  

slik jeg ser deg?       i kjede.   Tomhet, men ikke likevel   Han sier at jeg er  

Jeg så deg,        Nei. Det fantes ingen Ikke snu deg,      med barn, når jeg  

Så du meg?        Alternativer   Ikke se, ikke se, ikke se     selv –  Han så det. 

Så du meg?                          Det finnes ingen  ikke snu deg,  Du ser det.  

Når vi snakker          parallelle veier  der gjør du det igjen Jeg ser deg. Jeg gjør  

i samme rom         Som kan letes opp og Jeg snur meg ikke;  det: Ser ham. 

Puster til hverandre,         tråkkes på nytt  står her. Står her, Er blikket mitt også  

alt hun sier er:         som fremmed land  snur meg aldri.  slik at det får ham til 

Jeg skal ikke være        Fortiden kan ikke pløyes opp  Hun er utydelig, å stoppe opp: 

der du er        og sås på nytt  provoserende  Gå videre. Gå. 

Ikke vær her; vær der,          jeg ser et menneske Øynene krever noe  Ikke bli. Jeg tør aldri. 

ikke her, bare der,       i en annen tid  jeg aldri kan gi  Jeg vil ikke meg selv   

men jeg er her, og jeg skal   som var så stolt  Nei, de tar.  så vondt. La ham gå. 

tvinge deg ned i møkka         ualminnelig og idiotisk Hun tar det fra meg. Gå. Gå. Ikke stopp 
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ANDREAS (forts.)      CLARA (forts.)  BJØRN (forts.)  UNN (forts.) 

skal kjøre kneet         stolt   aldri aldri  meg. Bare gå; videre. 

inn i magen din,         Og dette er den kvinnen Hun er lik  Stopp en annen et 

åpne øynene dine        jeg minst av alt forstår Lik   annet sted. Ikke meg. 

Åpne deg         ikke se hit   Men forskjellig  Nå. Jeg vil gå dit. Nå- 

Ser du meg?                         Ikke prøv deg  Noe holder meg  Gå, stopp. Ikke kom.  

Ser du meg?          Det er for sent  tilbake; Bli,   Kom. Ikke gå. 

Ser du meg?        For sent   Bli. Ta. Bli. Ta.  Gå videre. Stopp der. 

Hva?       Hva?   Her. Kom nå. 

Hva?          Jeg klarer ikke å la være    Ikke gå. Gå. 

         å tenke på det:  

 
 
10 MIN TEORI ER 
  

CLARA (på vei mot publikum) 

Dette er jo en sann historie.  

 

  ANDREAS 

Ja. 

 

  CLARA 

Hun har virkelig ligget og dødd der oppe mellom steinene  

og ingen har funnet henne før nå –  Det er sant! 

 
ANDREAS 

I juli 2004! 

 

BJØRN 

Og hun døde mellom år 900 og 950.   

 

    CLARA 

  Omkring 930. 
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UNN 

Et skjelett, eller ikke det en gang. Noen knokler, og likevel –  

 

CLARA 

Det er påvist. Hun var kvinne, ikke helt ung – mellom atten og tjueåtte år – 

gjennomsnittsalderen på den tiden var tredve år  - faktisk litt yngre for kvinner. 

 

ANDREAS 

  På grunn av risikable fødsler. 

 

     CLARA 

Ja. Men hvem var hun? Hvorfor nå? Hvorfor kommer hun til syne nå?  

 

BJØRN 

  Fordi en mann har funnet en perle. 

 

CLARA 

Det er nesten 1100 år siden hun levde. Livia, kona til keiser Augustus, levde for totusen 

år siden, og henne vet jeg mye mer om . Tiden er relativ. Hun får noe til å skje med 

meg.  

 

ANDREAS 

Det høres helt new age ut! Det er tross alt publikum her.  

 

    CLARA 

  Idiot! 

  

UNN 

Har du hørt at hvis du ikke kan se det usynlige kan du heller ikke få til det umulige? 

 

BJØRN 

Hvem har sagt det? 
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ANDREAS  

Vigdis Finnbogadottir. 

 

CLARA 

Det er fint. Hun kan ha vært en volve. 

 

ANDREAS 

Vigdis Finnbogadottir? 

 

CLARA 

Hun. Oppi steinene.  

 

UNN 

Tordis, eller Gunnhild, eller –  

 

CLARA 

Heid – volven –  

 

BJØRN 

Hun var sikkert bare på flukt. Ville bare dø. Noe hadde skjedd i livet hennes.  

Volve – hva slags belegg har du for det? 

 

UNN 

Du sa hun var gravid. 

 

CLARA 

Alle smykkene! At ingen fant henne senere. Det er den eneste måten det kan henge 

sammen på. 

 

Andreas reiser seg, snakker nå et hakk mer formelt. 

 

ANDREAS (til publikum): 

Min teori er at hun og mannen var på vei til Norge, så døde hun på veien, og han, 

høvdingen, forlate henne – det lå en båt og ventet i Seydisfjördur. 
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BJØRN 

Og alle smykkene? 

 

ANDREAS 

De var en del av henne!  

 

  CLARA 

Sa jeg! 

 

  ANDREAS 

Han måtte la dem være igjen, for ikke å ta henne med til Norge. Hun hadde egget ham 

til å drepe, og han var lyst fredløs. På grunn av hennes strie sinn. Ordet hadde enorm  

makt, vet dere. Hadde en høvding først sagt noe om en mann, hørte de ordene til ham 

resten av livet. 

 

UNN 

Drepte han henne da? 

 

ANDREAS 

Nei, han måtte bare la henne bli igjen – kanskje hun var syk, han forsto hun ikke ville 

klare det, og så dro han fra henne. Tilbake til Vestfold, der han opprinnelig kom fra. 

 

BJØRN 

Og hun frøs ihjel. 

 

CLARA 

Heid ble hun kalt, der hun kom til gards, synske volven, hun sendte gander, seidet der 

hun kunne, seidet i ørske, alltid elsket av onde kvinner.  

Hærfar gav henne halsring av gull, fikk hennes viten, og framtidssyner, vidt så hun ut 

over alle heimer. 

 

ANDREAS 

...  ok spá ganda sá hún vítt ok of vítt of veröld hverja. 
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CLARA 

(til Andreas:) Tusen takk. (til publikum:) Fra Voluspå. 

Som volve kunne hun bevege seg fritt mellom gårdene! Det er derfor hun har vært 

alene, derfor ingen har turt å ta smykkene hennes. De har bare latt henne bli der, fordi 

de har vært redde for hva som ville skje hvis de begynte å plyndre den døde.  

(til publikum): Vi må huske på at skillet mellom liv og død den gang bare var ...  som en 

gjennomsiktig vegg.   

 

UNN 

Så du mener at ingen ville savnet henne? 

 

  BJØRN 

Eller lett etter henne hvis de forsto at hun var forsvunnet? 

 

  ANDREAS 

Du tror ikke at noen ville bry seg om å legge henne i haug? 

  

CLARA 

  Nei, kanskje ikke.  

 

ANDREAS 

Dette passer ualminnelig godt inn i forskningsprosjektet ditt, ikke sant?  

 

BJØRN 

Det mest sannsynlige er at dette var en rik kvinne på vei over fjellet med et følge  - at 

de ble overrumplet av vær, ekstremt dårlig vær, og at hun derfor kom bort fra de andre 

og gikk seg vill.  At hun ropte, kanskje hun til og med hørte rop, langt borte fra, og 

svarte – men at ingen hørte henne.  

 

UNN 

Hva med barnet? 
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BJØRN 

Nei, det blir bare spekulasjoner. 

 

  UNN 

Du sa at hun ikke ville ha det? 

 

  ANDREAS 

Det er da umulig å vite! 

 

BJØRN (unnvikende) 

Jeg vet ikke. 

 

  CLARA 

De må da også få lov til å spekulere! 

  

  BJØRN 

En uvilje mot å få barnet, kanskje, som gjorde at hun var destruktiv, tenkte at barnet 

ville dø hvis hun frøs og ble syk. 

Det er helt sannsynlig at hun ble kald, sovnet og frøs ihjel. 

 

UNN 

Jeg tror hun ventet på noen. En som ble forhindret fra å komme, eller møte henne. En 

som forsøkte å gi beskjed, men beskjeden kom aldri frem. En som skulle ut i Viking for 

eksempel, og som hadde lovet å ta henne med. Tenk dere hvis Kjartan hadde bestemt 

seg for å ta med seg Gudrun i stedet for å la henne vente i tre år. (til publikum:) 

Laksdølasaga. (til Bjørn:) En som ikke ville vente. 

 

ANDREAS 

Er ikke det vel romantisk? 

 

UNN 

Jeg sier ikke at det er kjærlighet med i bildet. Hvorfor tolker du det sånn? 
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  ANDREAS 

Unnskyld. 

 

  UNN 

Det er du som er romantisk. Og om så var? Vi vet vel at det fantes kjærlighet mellom 

mennesker i vikingtiden? Foreldre eller fosterforeldre var glade i barna sine, og vi har 

da historier om sterk kjærlighet mellom mann og kvinne også. Men det kommer jo også 

an på fra hvilket perspektiv sagaene er blitt skrevet. Jeg vil ikke godta en så 

instrumentell holdning. 

 

ANDREAS 

Jeg prøver bare å være faglig, jenta mi. 

 

UNN 

Ikke ”jenta mi” meg!  

 
CLARA (til Andreas)  

Oppfør deg skikkelig, nå. Du har blitt så arrogant! Det er synd. 

 

ANDREAS 

Jeg prøver å være faglig, sier jeg. (til Unn:) Du kan godt si gutten min til meg, hvis du 

har lyst.  

 

CLARA 

Det har hun ikke. 

 

ANDREAS 

Sagaene ble nedskrevet på 1200-tallet, da hadde de et helt annet konsept for den 

romantiske kjærligheten enn i vikingtiden, og du vet like godt som alle andre hvordan 

det farget saga-skrivingen!   

 

UNN 

Det er det forskjellige oppfatninger om! Jeg møtte nettopp en ... en ... en mann, en 

historiker, som mener at det er så stor forskjell – 
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  CLARA 

Hvem da? 

 

  UNN 

Ingen. Hør da -  Det er så stor forskjell på skrivemåten i islendingesagaene som 

forteller om 900-tallet og samtidssagaene som beskriver 11-1200-tallet, at det faktisk 

tyder på at det er vikingtidens samfunnsformer som blir beskrevet i sagaene! Din 

oppfatning har sitt utspring i 1800-tallets skaping av den islandske nasjonen –  

Da oppdaget de at lovverkene og sagaene opererte med ulike bilder av samfunnet – og 

så bestemte de at lovverkene fortalte sannheten og at sagaene beskrev fiksjonen. Det 

finnes faktisk forskere som mener at det korrekte kan ha vært motsatt! 

 

    CLARA 

  Hvem da? 

 

Unn rødmer. Sier ingenting. 

    

 ANDREAS 

  Det er hemmelig. 

 

    UNN 

  Det er fullstendig irrelevant. 

 

CLARA 

Neivel. Unnskyld, da. 

 

BJØRN  

Du forstår at du skal dø. Det går greit. 

   

  UNN 

  Hva?     
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BJØRN 

 Hver natt ... glass som splintres ... stuevinduene.  

 

 Det blir helt stille.  

 

  BJØRN (forts.) 

Som en gjennomsiktig vegg  

Mellom liv og død 

  (til Clara:) Fint sagt. 

 

Det går et pust gjennom de andre tre. Unn ser på Bjørn. 

 

ANDREAS (til publikum) 

I Norge har vi et sagn om en kvinne som ble igjen på Island da mannen kom tilbake. 

Det er fra Vestfold. De kom derfra.  

 

CLARA (til publikum) 

En volve kunne seide, dvs. hun kunne se det som var skjult, i fortid og fremtid, og finne 

det som var blitt borte. Det er nøyaktig hva Vigdis Finnbogadottir snakker om. 

 

  ANDREAS (til publikum) 

Kanskje det var henne?  

 

    CLARA (til publikum) 

Det usynlige og det umulige.  

 

  ANDREAS (til publikum) 

Kanskje han ikke visste hvordan det hadde gått med henne da han dro?  

 

  CLARA (til publikum) 

Hun hadde makt over naturlovene, kunne skape eller stille storm og temme bølger.  

 

  ANDREAS (til publikum) 

Det var jo han som var dømt fredløs, ikke henne.  
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  CLARA (til publikum) 

Den som kunne seide, hadde makt over liv og død.    

 

ANDREAS (til Clara) 

Hvorfor døde hun da? 

 

UNN (til Bjørn) 

Det med kona di må ha vært helt forferdelig.  

 

    BJØRN (til Unn) 

  Jeg hadde en datter også. 

 

CLARA (til Unn) 

Unn – 

  

BJØRN  

Det er greit nå.  

 

  CLARA (til Bjørn) 

 Vet hun det? 

 

UNN (til Bjørn) 

Unnskyld.  

 

  BJØRN  

Jeg har ikke tenkt så mye på det. 

 

    CLARA (til Unn) 

  Ikke si mer – 
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    UNN (til Bjørn) 

  Unnskyld. 

Jeg er sikker på at hun ventet på noen. Jeg vet det. Hun hadde bestemt seg for å 

komme seg avgårde. De skulle reise med skipet dagen etter, og hun hadde fått avtalt at 

en kar skulle ta henne med ut til skipet som lå nede i Seydisfjördur. Men han kom aldri. 

Hun ventet og ventet. Han kom bare aldri. 

 

    BJØRN (til Unn) 

Jeg har ikke noe å gi. 

   

Unn tar tingene sine, går. Hun ses i landskapet utenfor. Lokalmannen spiller. 

 

    BJØRN (forts., til Andreas og Clara) 

  Hun er jo provoserende. 

 

    ANDREAS 

  Det var det jeg sa. Rart menneske.  

 

    BJØRN 

  Ja. 

 

    ANDREAS 

Ikke til å stole på. 

 

    BJØRN 

  Nei. 

 

    CLARA 

  Kanskje hun virkelig er gravid. 

  

    ANDREAS 

  Hva sa jeg? 

  Og riksantikvaren, er det ikke på tide at vi kontakter dem? 
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    CLARA 

  Fornleifavernd ríkisins. Det har jeg allerede gjort. Jeg venter på svar. 

 

Musikken blir tydeligere, vi skimter at Unn går mot lokalmannen.  

 

BJØRN 

Vi hadde kort og sitater hengende på dodøren. Hun hadde tapet dem opp ... I 

forskjellige blåfarger. Jeg hang aldri opp noen. Jeg vet ikke hvorfor ... jeg likte å sitte 

der og lese. Hvordan Ane etterhvert kunne stave seg gjennom et av diktene. Tror det 

var et slags barnevers. Jeg har ikke sett for meg den døren på ... about twenty years. 

 

Andreas og Clara drikker kald kaffe helt på likt. Setter koppene fra seg. Bjørn blir sittende, tenker på sitt. 

 

ANDREAS 

Volve, du. 

 

CLARA 

Vestfold? Det er da temmelig søkt. Alle vet at de fleste som dro fra Norge kom fra 

vestkysten, fra Lofoten i nord til Agder i sør.  

 

ANDREAS 

Det fantes unntak, det vet du godt. Det er dokumentert. 

 

CLARA 

I et sagn, ja. Nå skal du på død og liv få dette til å bli noe for senteret ditt? 

 

ANDREAS 

Det kan være en av mange teorier. Jeg tror jeg har mer rett enn deg ihvertfall.  

   

CLARA 

Det er ingen annen måte å forklare dette med smykkene. At hun ikke ble lett opp og 

hauglagt. Hun var jo tydeligvis av høy rang på grunn av smykkene ...  alt utstyret ... 

kniven! Hun skulle vært lagt i haug. Men hun ble det ikke. Ergo – hun var volve.  

 



Arkeologene av Lene Therese Teigen  – endelig versjon  81 

ANDREAS 

Du kan ikke skrive det, det nekter jeg å gå god for.  

 

    CLARA 

  Det spiller da ingen rolle for meg. 

 

 

11 ER DETTE HEVN? 
 
 Bjørn reiser seg, går mot uteområdet, er i tvil, vet ikke hvor han vil være, blir stående midt i mellom, 

kikker ut. 

Andreas drar frem en lerke og to drammeglass. 

 

    ANDREAS 

  Vil du ha? 

 

CLARA 

Ikke prøv deg. 

 

ANDREAS 

Hva mener du? 

    

Clara snur seg – ser etter om noen kan høre henne, snakker med lav stemme 

     

CLARA 

Hva vil du? 

 

    ANDREAS 

Her – 

 

Hun rister på hodet, men tar imot. 
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ANDREAS  

Hva har du tenkt å gjøre? 

Jeg har allerede skisse til en artikkel ... og du? 

 

    CLARA 

Ingenting. 

 

    ANDREAS 

Du kan reise rundt i årevis nå, og snakke om dette funnet – i et feministisk perspektiv. 

 

    CLARA 

Men du har tenkt å stoppe meg? 

 

    ANDREAS 

Alle vet at det bare er noe stort tull – 

 

Clara ler. 

 

    CLARA 

Er dette hevn? 

 

Andreas tier – fyller opp glasset, drikker. Clara drikker også. 

 

    ANDREAS 

For hva? 

  - - -  Hevn? 

 

Han drikker, sier ingenting, venter. Hun sier ingenting. 

 

    ANDREAS (forts.) 

Hevn? 

 

CLARA 

Jeg avviste deg jo. Det såret deg vel. Ergo: 
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  ANDREAS 

Er professoren død? 

  

    CLARA 

  Nei.     

 

    ANDREAS  

Kona hans? 

 

CLARA 

Ja. 

 

    ANDREAS  

Ser du ham fremdeles? 

 

    CLARA 

  Nei. 

 

    ANDREAS  

Hevn? 

 

    CLARA 

Er det så merkelig å tenke? 

 

    ANDREAS  

Jeg tenker vel først og fremst på publikum, på at dette stoffet må ut, at du mest trolig vil 

være så usikker på hva du egentlig mener om funnet, at det vil gå et par-tre år før noen 

får høre om det, minst. 

 

CLARA 

Jeg hører du har familie. Lekkert hus med stilig innredning. Hun er arkitekt, var det ikke 

sånn? Ti år yngre enn deg? Og mange barn?  
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ANDREAS 

Ni. Tre stykker.  

 

CLARA 

Tenk at hun ville flytte med deg - ut dit. 

 

ANDREAS 

Jeg har bygd opp senteret fra grunnen.  

 

CLARA 

Og kona di? 

 

ANDREAS 

Hun tegna det. Nå er hun igang med det store tilbygget. Konsertsal, seminarrom, 

restaurant.  

 

Clara drikker.  

 

  CLARA 

Så fantastisk. Du er jo virkelig heldig. 

 

ANDREAS 

Jeg vil samarbeide, sånn som før.  

 

    CLARA 

  Og de latterlige kjerringgreiene mine har du tenkt å ta med på kjøpet? 

  

ANDREAS 

 ... Vi satt der sammen! Du tok henda mine, til og med, og vi snakka om fagets framtid, 

om alt vi ville forandre.  

  

  CLARA 

Kanskje du ventet for lenge.  
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ANDREAS 

Jeg la merke til at du trakk henda til deg når professor Antonsen kom forbi, men jeg 

tenkte det var fordi du ville være diskret, at det var noe mer mellom oss. Du viste  

interesse, så ingen skulle fatte mistanke til deg og gammel’n! Han var sikkert tjue år 

eldre enn deg. 

På høsten skrev du hovedoppgave og ble helt utilgjengelig. Glemte alt. Alle dagene vi 

hadde vært ute på feltet. Gravd, solda jord, sortert gjenstander, notert.  

 

Clara rekker frem drammeglasset, får påfyll av Andreas. 

 

  ANDREAS(forts.) 

– Alle kveldene ... Vi var på samme matlagingsteam!  

 

Clara kjærtegner Andreas, stryker ham over håret, over kinnet. Han står der, lar henne gjøre det. 

 

CLARA 

Jeg har såret deg. Men sommeren var fin – 

 

Clara går. 

 

Du har jo familie og alt mulig. 

 

    ANDREAS 

Du trengte vel større intellektuelle utfordringer, kanskje. 

- - -   

Og du da? Har du barn? 

 

  CLARA 

Nei.  

 

  ANDREAS 

Mann? 
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CLARA 

Nei. 

 

  ANDREAS  

Et stilig innredet hus? 

 

Andreas rekker frem drammeflasken, men Clara vil ikke ha mer. 

 

  CLARA 

 Ja. 

 

Bjørn kommer inn i rommet, Andreas merker det,  går til Bjørn og byr ham.  

 

    ANDREAS 

  En lille? 

 

Bjørn signaliserer at han vil ha litt brennevin i kaffen sin. 

 

    BJØRN 

  Thanks. 

 

    ANDREAS (til Clara) 

  Vil du samarbeide? 

 

    CLARA 

  Nei. Du lurer meg ikke. 

Du hadde en samboer den gangen også.  

 

   ANDREAS 

 Hun bare forsvant; ”Takk for meg”, hadde hun skrevet i støvet på bordet. Hun må ha 

vært der og henta tinga sine lenge etter at hun egentlig hadde flytta. 

  

   CLARA 

Takk for meg. 
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ANDREAS  

(til Clara:) Men, jeg –  

(til publikum) Enhver tid, tidsalder, har sine spørsmål, det er det jeg fokuserer på. På at 

det ikke er naturgitt, hva vi ser etter. Vi skal ikke komme med endelige svar, men faktisk 

la det stå igjen områder som kan graves ut senere – i overført betydning også. Nye 

tider, nye spørsmål. (drikker) Det er derfor jeg har påtatt med å lede senteret. 

Perspektivet interesserer meg. 

 

  BJØRN (til Clara) 

Du skulle kanskje prøve? 

 

  ANDREAS (til Clara:)  

Jeg hadde tenkt meg en foredragsserie om gjenstandsanalyser. Kanskje du kunne 

tenke deg å være den første av foredragsholderne? Sette premissene så og si? 

 

Lokalmannens musikk blir tydeligere, han og Unn kommer nærmere, de er på vei inn. 

 

CLARA 

Da vil jeg snakke om gravfunn der det ser ut til at de gravlagte kan være volver 

gjennom gjenstandene som er lagt i grav med dem, og så vil jeg trekke inn fjellkvinnen, 

kniven og alle smykkene hennes. 

 
(lydene av Unn og Leivur høres idet de nærmer seg: UNN: Joda - du må snakke med dem 

LEIVUR: Jeg vet ikke lenger.) 

VIDEO: Steinlandskapet. 

 
 
12  SLIK BEGYNNER VÅR SAGA 
 

Unn kommer – kjentmannen er rett bak henne. 

 

UNN 

Han vet hva som skjedde! 
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BJØRN 

Hva mener du nå? 

 

UNN 

Dette er han som fant perlen – kjentmannen. 

Han vet det! 

 

CLARA 

Det er det ingen som gjør. 

 

UNN 

Jo – det er sant! 

 

Bjørn ler. 

 

CLARA 

  Sant! 

 

    ANDREAS 

  Ingenting er sant! 

 

    UNN 

  Jo! 

 

ANDREAS 

Det finnes bare gode historier! 

 

UNN 

Men hør da! (til kjentmannen:) Fortell! 

 

CLARA 

(til Unn:) Vent. (til kjentmannen:) Var det du som sendte meldingen? 
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Clara hilser på Leivur. 

 

LEIVUR 

Ja. Leivur Rodmarsson. 

 

CLARA 

Clara Bondi. Hyggelig. 

 

Han hilser på Andreas og Bjørn også. 

 

ANDREAS 

Andreas Engholm.        

 

    BJØRN 

  Bjørn Strandli. Nice – 

 

    ANDREAS 

Fortell hva du vet. 

 

Leivur ser usikker mot Unn – hva skal han gjøre?  

 

    UNN 

  Det er helt ok. De er arkeologer de også. 

 

ANDREAS  

Sett deg. Her – ta deg en dram! 

   

CLARA 

Hvordan fant du det?  

 

    LEIVUR 

Jeg har alltid visst, men vi skulle ikke gå dit.  
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Andreas heller korken full med sprit. Gir den til Leivur som tar den i ett svelg. Andreas skjenker opp en 

ny kork med en gang og gir den til Leivur. 

 

  CLARA 

 ”Alltid”? 

 

LEIVUR (redd, men styrket av spriten og tilhørernes interesse) 

Fordi det finnes sagaer som dere ikke kjenner.  

 

  UNN 

Det er ikke alt som er nedskrevet.  

 

BJØRN 

Om hva? 

 

LEIVUR  

Hun er drept og satt ut. Min mor lærte meg å ikke gå dit. Aldri, sa hun; blir hun forstyrret 

vil hun ta hevn. Men jeg kunne ikke la være. Hun viste seg for meg, ba meg om å gjøre 

det. Ikke la meg ligge der lenger, har hun sagt til meg. 

 

CLARA 

Hvem?  

 

    UNN 

  Fjellkvinnen! 

 

Leivur holder frem den tomme korken og Andreas skjenker den opp. Han svelger den rett ned 

 

UNN (forts.) 

  Kom igjen! 
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  LEIVUR  

På den tiden da de drepte henne, satte de henne langt ut – opp på fjellet – for at hun 

ikke skulle gå igjen på gården. Hun hadde kommet dit for å fortelle om fortid og fremtid, 

men han ble forbannet, han som fikk vite at livet hans ble kort og at han ville gjøre store 

dumheter. Han ble så forbannet at han drepte henne.  

 

  CLARA 

Ja, og så? 

 

  LEIVUR 

Alle ble redde; hva ville skje med gården?  

 

  ANDREAS 

Hva skjedde, da? 

  

  LEIVUR 

Ingenting! I århundrer har vi gitt henne dyrehjerter for at hun skulle holde seg borte. Og 

hun har ikke gått igjen. 

 

  UNN 

Men nå? 

 

  LEIVUR  

Men så kom hun til meg og sa at jeg skulle finne henne.  

  - - - - 

Min mor er gammel, hun må ikke få vite at jeg har gjort dette.  

 

    UNN 

  Det er klart vi ikke skal si noe. 

 

    CLARA 

  Selvfølgelig ikke. 
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ANDREAS  

Dere setter ut dyrehjerter til en kvinne som døde for tusen år siden? 

For at hun ikke skal vise seg for dere på gården? 

 

CLARA  

Et ukjent sagn. 

 

ANDREAS 

Det må da være tull. 

   

    UNN 

  Gi deg. 

 

CLARA 

Det styrker min teori. 

 

ANDREAS 

Teori! Dette er overtro!  

 

  BJØRN 

Hvorfor det? 

 

  UNN (til Andreas) 

Ja: Hvorfor det? 

 

  ANDREAS 

Dette har ingenting å gjøre med hva som virkelig skjedde for over tusen år siden. 

 

  UNN (til Andreas) 

Du er så kategorisk! 

 

  CLARA (til Unn)    

Ta det rolig. 

 



Arkeologene av Lene Therese Teigen  – endelig versjon  93 

Andreas skjenker dram til Leivur igjen. 

 

  ANDREAS 

Den har kanskje noen flere detaljer  - for å kunne kvalifisere som saga og ikke bare en 

spøkelseshistorie? 

 

LEIVUR 

Gudmund Torgrimsson hette en mann, han var sønn til Torgrim Gode og bodde på 

Alvdalsnes.  

 

Leivur leverer drammen tilbake til Andreas udrukket, vil gå. 

 

    LEIVUR (forts.) 

Slik begynner vår saga.  

 

CLARA 

Hvorfor forteller du dette nå? 

 

LEIVUR 

Jeg må advare; noe galt vil skje! 

 

  ANDREAS  

Det er latterlig. 

 

Andreas heller spriten i seg. 

 

  LEIVUR (opprørt) 

Hun har vist seg for meg. Min mor vil få rett. 

 

BJØRN (tørt) 

Du skulle skrive ned den historien din før du glemmer den. Det er sikkert mange som vil 

finne den interessant. 

 

Leivur er på vei ut i landskapet. Clara følger ham.     
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    UNN (til Bjørn) 

  Hvorfor er du så sarkastisk?  

 

    BJØRN (til Unn) 

  Det er jeg ikke.  

 

Unn og Bjørn ser på hverandre, hun dytter ham fra seg, han forsøker å holde henne igjen. Hun 

forsvinner ut i landskapet. Bjørn er opprørt. 

 

VIDEOSEKVENS 

Fjellkvinnen er i landskapet, kommer nærmere og nærmere, inntil hun har forsvunnet forbi ”oss”. 

 
 
13 HUN KAN JO IKKE VÆRE BORTE 
 
Morgen. Bjørn dupper i stolen sin, Andreas sorterer en stor bunke hvite ark, Clara kommer. 

Landskapet bakenfor og rommet foran er smeltet sammen til et stort rom. 

 

     ANDREAS 

  Ikke vekk ham! 

 

     CLARA (til publikum) 

De har fått resultatet av strontium-målingene av tennene hennes. De viser at kvinnen 

ikke er oppvokst på Island. Hun må ha vært 10, kanskje helst 15 år før hun kom hit.  

 

ANDREAS 

Har Fornleifavernd rìkisins skiftet mening, eller er det like negativt? 

 

  CLARA 

Vi har inngått samarbeid, jeg skal lede forskningsteamet.   

Var hun norsk eller keltisk? Hvorfor endte hun opp død i 700 meters høyde? 
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  ANDREAS 

Hva med meg? 

 

  CLARA  

Jeg vet ikke. 

(til publikum:) Opprinnelig startet jeg med klassisk arkeologi. Det er interessen min for 

kjønnsforskning som har fått meg til Island og vikingtiden – også med ”fjellkvinnen” – 

det er nesten så det skulle vært forhåndsbestemt.  

På Palatinerhøyden, rett ved Forum Romanum, er huset til Livia et av de best bevarte. 

Hun ble over syvogåtti år gammel, hun levde femten år lenger enn sin mann Augustus. 

Hun forgiftet Marcellus, Augustus’ svigersønn og yndlingsnevø, slik at hennes sønn 

Tiberius kunne overta tronen – noe han også gjorde. 

Livia døde i år 29 etter vår tidsregnings begynnelse, ”fjellkvinnen” ved Afrettarskard 

døde omkring år 930. 

 

ANDREAS 

Hvorfor snakke om kona til keiser Augustus? 

 

    CLARA 

Jeg vet ikke. 

Fortiden vider seg ut. Stadige funn.  

 

Bjørn våkner, ligger rolig i stolen og lytter. 

 

    CLARA (forts.) 

Flere hyllemetre: Fortid til venstre når jeg kommer inn i biblioteket – der er det eldre og 

yngre steinalder, jern- , bronse – tidlig vikingtid osv. osv.  Så er det nåtid. Mest 

romaner, selvfølgelig. Oppslagsverker innen medisin. Til høyre, det er bare en smal 

hylle: Fremtiden. Dårlige science fiction romaner, vitenskapelige avhandlinger som 

peker fremover. Alt ekspanderer.   

 

Bjørn beveger seg. Clara ser at han er våken. 
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    CLARA (forts., til Bjørn) 

  Har du sett Unn i det siste? 

 

ANDREAS (til Clara) 

Har du tenkt på at vi bare kunne la henne ligge?  

 

  BJØRN 

Nei. 

 

  ANDREAS 

- så andre kan komme om tusen år og oppdage henne, lage historier om henne som 

kanskje er bedre enn dem vi lager? 
 

    CLARA 

  (til Andreas:) Ja, jeg har tenkt på det. 

(til Bjørn:) Jeg har ikke sett henne siden i går. 

 

ANDREAS 

Hun ligger vel og sover. Det ble sikkert sent. 

  

Andreas ser på Bjørn som løfter hendene avvergende – det vet han ingenting om. 

 

ANDREAS (forts.) 

Nei, jeg har ikke sett henne. 

 

Andreas og Clara ser lenge mot Bjørn. 

 

CLARA 

Hun har ikke vært på rommet sitt. 

 

BJØRN 

Jeg har ikke sett henne. 

 

Clara og Andreas ser og ser mot Bjørn som føler det ubehagelig. 
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CLARA 

Hun er som sunket i jorden. 

 

BJØRN 

Jeg har ikke sett henne. 

 

Andreas sorterer ark, så stopper han og ser på Bjørn igjen. 

 

ANDREAS 

Hun har kanskje bare gått en morgentur med irlenderen. 

 

BJØRN 

Tror ikke det er så enkelt.   

 

    CLARA  

  Eller kanskje det var med en annen? 

 

    BJØRN 

  Nei, det var ikke det. 

 

Andreas og Clara ser på Bjørn, som begynner å bli berørt. 

 

ANDREAS 

Sjalu?  

 

BJØRN 

Jeg har ikke sett henne siden hun kom med islendingen. 

 

Clara sitter lenge stille, så ser hun mot Bjørn igjen. 
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CLARA 

Hun har ikke vært på rommet sitt. Jeg fikk personalet til å låse opp for meg, Sengen er 

urørt, håndklene og tannbørsten tørre – 

(til Bjørn) Hun har ikke sagt noe til deg? 

 

BJØRN 

Nei! 

Ingenting! Jeg har knapt snakket med henne – 

 

Andreas har sluttet å sortere, ser på Bjørn. 

 

    ANDREAS 

  Du må slutte å være så jævlig hemmelighetsfull. 

  - - -  

Hun måtte være gravid sånn som hun gikk og tygget på tannpirkere hele tida. 

   

    BJØRN 

  Ja. 

 .  

Andreas finner drammeflaska ved kaffetrakteren, skjenker opp i et kaffekrus. 

 

    CLARA 

  Bjørn? Skal vi gå ut og lete? 

 

    ANDREAS (til Bjørn) 

  Her. Ta deg en oppstiver.  

 

Bjørn tar i mot kruset, men drikker ikke. 

 

    CLARA 

  Hva skal vi gjøre? 

 

    ANDREAS (til Bjørn) 

  Kom igjen, det er bra for deg.  
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CLARA (til Andreas) 

  Skal vi lete etter henne? 

 

Bjørn drikker ikke. Andreas dytter uforvarende til bunken med hvite ark som han har sortert, og noen av 

dem seiler utover.  

   

ANDREAS  

  Men faen, Bjørn, kan du ikke drikke litt da? Slappe av? 

  Hun er sikkert bare ute en tur. Slapp av. 

 

BJØRN  

Og ”museumsmannen”, slapper han av? 

 
ANDREAS 

Det er ikke et museum! (helt rolig:) Det er et levende senter, det er det vi jobber for; at 

det er her og nå det skjer. Ikke noe gamle greier i montere.  

 

  CLARA (opprørt) 

Kan jeg få en dram også? 

 

  ANDREAS (opprørt) 

Alt er interaktivt.   

 

  BJØRN (opprørt) 

 Impressive. 

 

Clara rekker frem kaffekoppen sin, Andreas går mot henne, og skjenker henne fra lerka. 

Bjørn reiser seg, går mot talerstolen, blir stående og se ut mot landskapet. 

 

    CLARA 

  Hun kan jo ikke være borte.  
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    ANDREAS  

  Merkelig dame. Nei, henne ville jeg ikke satset på. 

 

Andreas setter seg, vendt mot publikum. Clara blir stående og se mot ham og Bjørn. 

 

    CLARA  

  Hun virker så klok. (til Bjørn) Og du som sa hun var som glass! 

 

    BJØRN 

  Ja – 

   (hjelpeløs:) Nei, jeg vet ikke.     

 

 Det er lenge stille. 

 

ANDREAS (til publikum:)  

Jeg pleier å sitte ved kjøkkenbordet, kikke ut på jordene, på regnet som siler langsomt, 

dekker alt med et slør av alvetårer; et uopphørlig bevis på at tiden går. Vann, jord, luft 

oppstår, gjenoppstår. Og selv blir vi til evighet, bare fordi vi en gang har vært. Det er da 

jeg tenker at det er dette som er viktig. Her er vi. Vi skal sitte og kikke inn i peisen, eller 

ut på jordene, eller ut på havet , og da tenker jeg:  

Det er her. Nå. (ser på publikum) Akkurat som oss, akkurat nå. I dette rommet. 

Sammen – Det er dette som er sant. 

  Det er dette som er sant. 

 

Andreas ser opp på Clara, møter blikket hennes. 

Bjørn står ved talerstolen. 

 

 

14 GRÅTENDE GLASS 
 

Andreas og Clara vender oppmerksomheten mot Bjørn når han begynner å forelese. 
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BJØRN (til publikum) 

Brekkasje er den mest normale årsaken til at glass blir ødelagt. Andre former for 

ødeleggelse som flekker og farge-endring; ”dis-kolorering”, skjer som oftest på grunn av  

at glasset ikke blir tatt riktig vare på; som oftest i forbindelse med utstilling, rengjøring  

eller reparasjon. I sjeldne tilfeller er det dårlig produksjon eller svært utsatt miljø som 

leder til degradering. 

 

Han tryller frem et lite drikkebeger. Holder det opp i lyset.  

VIDEOSEKVENS 

Nært, uklart, mørkt: Unn som ligger sammenkrøllet mellom steinene. Hun åpner øynene, ser seg rundt. 

 

BJØRN (forts.) 

Dette glasset fra 800-tallet har antagerlig kommet til Kaupang i Norge i forbindelse med 

varehandel og byttevirksomhet. Det er ikke kjent at det ble laget glass så langt nord på  

den tiden. Dette glasset har ikke vært riktig behandlet, og er således et eksempel på 

det vi kaller gråtende glass, eller ”weeping glass”. 

”Gråtende glass” oppstår hvis små dråper av væske kommer til syne på objektets 

overflate. Disse dråpene kan lekke ut av ustabile komponenter fra glasset som vil 

produsere en alkalisk solusjon. Hvis disse alkaliske dråpene blir værende på glassets 

overflate over en lengre periode, vil det utvikle seg et finmasket nett av krakkeleringer 

på overflaten. Dette fenomenet refereres til som ”crizzling”. 

Man antar at både crizzling og weeping er resultat av uheldige blandingsforhold under 

produksjon. Den beste metoden for å stabilisere ødelagt glass er å passe på at det 

befinner seg i et stabilt miljø. 

 ”Gråtende glass”  må oppbevares i områder hvor nivå på temperatur og luftfuktighet 

kan kontrolleres mest mulig. De anbefalte verdier er: Relativ luftfuktighet på 40% og 

temperatur mellom 18 og 21 grader celsius. 

 

Scenen går brått i svart. 
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