
Ny jernbane kan ødelegge rike kulturminner
Åpent møte om vikingtid og kulturminner
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Knutepunkt Horten Vest (KHV) inviterer tirsdag 10. november kl. 18.30 
til åpent møte på Midgardsenteret om vikingtid, kulturminner og kultur-
landskap. 
Professor Torgrim Titlestad vil innlede om temaet ”Vikingtiden – det 
norske demokratiets vugge”.

- Borre var et viktig maktsentrum i vikingtiden. Borrehaugene, de mange kulturmin-
nene og våre historiske kulturlandskap er norske kulturskatter som vi må ta vare på. 
Vår rike kulturhistorie har så langt vært lite fremme i debatten om jernbanetraseer 
gjennom vår kommune, sier leder Rolf Berg i Knutepunkt Horten Vest. Han oppfor-
drer publikum til å komme med spørsmål og gjerne lokal kunnskap om kulturminner.

”Skinner og minner”

Han viser til at det i 1995 ble utarbeidet en 
meget grundig rapport om kulturminner 
og jernbane i Horten kommune. Rapporten 
”Skinner og minner” ga en detaljert beskrivel-
se av kulturminner og kulturlandskap i kom-
munen. Rapporten slo fast at det er knyttet 
store verdier til kulturlandskapene Borreskåla 
og Raet.

- Det ble gjort en faglig solid jobb i 1995 og 
det er viktig at kulturminnene blir lagt stor 
vekt på i Jernbaneverkets pågående utred-
ning av trasealternativer for nytt dobbeltspor 
Nykirke – Barkåker. Knutepunkt Horten Vest 
mener hensynet til vår rike vikinghistorie, stor 
tetthet av kulturminner og nasjonale kultur-



landskap tilsier at man ikke velger linjen via Bakkenteigen, understreker Berg. Han leg-
ger til at linjen via Skoppum vest i langt mindre grad kommer i konflikt med kulturmin-
ner og kulturlandskap av nasjonal og regional verdi. 

Knutepunkt Horten Vest ser det som avgjørende at Jernbaneverket og politikerne er 
bevisst på den nasjonale kulturskatten som Vestfolds vikingtid, kulturminnene og kul-
turlandskapene representerer. 
- Jernbane via Bakkenteigen vil avgjort kunne ha store negative konsekvenser for kul-
turminnevernet, herunder en fremtidig søknad fra Vestfold om UNESCO-status for 
blant annet Borrehaugene. Derfor mener vi det er relevant å sette søkelyset på vår 
vikingtid, påpeker Rolf Berg. Han er veldig glad for at professor Torgrim Titlestad har 
takket ja til å besøke Midgardsenteret.

Ledende ekspert

Professor Torgrim Titlestad har i mange år 
vært professor i historie ved Universite-
tet i Stavanger. Titelestad har spesialisert 
seg på vikingtid og Norges tidlige historie. 
Han er nå en av våre fremste eksperter 
på denne perioden. Titlestad utga i 2011 
boken ”Norge i vikingtid”. I boken presen-
terer han en helt ny fortelling om Norge 
i vikingtiden – med spesiell vekt på hvor-
dan en ny norsk identitet ble skapt i ly av 
det ny enekongedømmet til Harald Hårfa-
gre. Det vokste tidlig frem en frihets- og 
demokratiforståelse som følge av den nye 
kongens forsøk på å få makt over tingsys-
temet. Med den norrønne tingtradisjonen 
hadde Norge et avansert politisk system 
for mer enn 1000 år siden. 

NORGESHISTORIEN: Professor Torgrim 
Titlestad vil holde foredrag om Vestfolds 
rolle i vikingtiden. 
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Alle velkommen. Anledning til spørsmål, kommentarer og innspill om lokale kulturmin-
ner. For nærmere informasjon om møtet se KHVs nettside: 
http://knutepunkthortenvest.no/ og vår Facebook-side.


