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Tusvik og Tønne kommer
I kveld er det duket for mye latter i
kulturhuset. Dit kommer nemlig
showet «Tusvik og Tønne på
Oppdragelsesreise!».
Det har fått strålende anmeldelser
etter premieren på Latter. Showet
er oppfølgeren til publikums- og
kritikersuksessen «Tusvik & Tønne

– skammer seg!», som solgte cirka
20.000 billetter fordelt på ca. 50
forestillinger på Latter.
– Gjør deg klar for nok en forrykende og uforutsigbar kveld med
to av landets mest frittalende
komikere, lokker kulturhuset.

Anne tar vare på
På Borre kan Anne
Doksrød (34) fra Vestskogen tilby omvisninger på Nord-Europas
største samling av
store gravhauger.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Det kan hun fordi hun er daglig
leder for Midgard historisk senter og dermed også ansvarlig for
et museum og Norges flotteste
gildehall. Hallen er, så langt mulig, bygget på vikingvis. Litt er
det jukset på veien, men ikke
mye.
Man vet jo ikke helt hvordan
vikingene gjorde det, og i sidebygningen er det vannklosett.
I slutten av mai offentliggjøres
navneskiftet til Midgard vikingsenter, som er et mer dekkende
navn.

Fasinert av historien
Anne Doksrød er vokst opp i
Vestskogen, og i oppveksten
gikk hun mye med familien i
skog og mark. Da gikk turen ofte
til Hella, der det er et vikinggravfelt, og unge Anne syntes det var
svært så spennende at mennesker var gravlagt der.
Kanskje var det sporen til at
hun som 20-åring dro til Stockholm og tok en mastergrad i arkeologi. Deler av studiet gjennomførte hun i Trondheim, og
yngre jernalder (500 f.Kr. til 1030
e.Kr.) er hennes felt.
Det ble etter hvert naturlig å ta
sommerjobb på Midgard, og der
ble hun.
Fast jobb som fagansvarlig fikk
hun i 2011. I 2015 ble Midgard
skilt fra Slottsfjellsmuseet og
skulle ha egen leder. Den jobben
søkte hun, og resten er, bokstavelig talt, historie.
– Akkurat nå er jeg mest opptatt av utstillingen «Hauger, haller, hav», som åpner på Midgard
den 28. april. Det er en høyteknologisk, virtuell utstilling med
flott visualisering av området.
Ikke minst viser den hvordan vikingene, med enkle midler, kom
seg rundt i verden, sier Doksrød.
Hun forteller at Hauger, haller,
hav er den største utstillingssatsningen Midgard har hatt siden
museet ble etablert i 2000.

Det er et prosjekt hun har arbeidet med siden hun begynte
på Midgard.
Det har støtte fra fylkeskommunen, men museet går også
inn med egne midler.
I en verden med lite penger til
kultur, er det faktisk reist en del
penger siden hun kom inn som
leder.

Vi har fått 1,8 mill. kroner av
fylkeskommunene til å bygge
palisade og porttårn og forhåpentlig en scene der vi kan vise
alt fra konserter til slag og historiske spel.
Det er en kjempegod start for å
bygge opp et historisk annerledes område. Dette er drømmen
min, og vi må gjennomføre den i
tett samarbeid med kommersielle aktører, fylkeskommunen og
frivillige lag og foreninger. Uten
det klarer vi det ikke, sier jernalderspesialisten, som gjerne henter inspirasjon i andre land.
– Se for eksempel hvor dyktige
de er til å bygge opp slike attraksjoner i Danmark og England.
Der får de familier til å komme og
bo i uker om sommeren, fordi de
vil leve som vikinger.

døde på gravfeltet og opp til festen på gildehallen og den norrøne kulturen og gudeverdenen.

Gravfeltet

– Vi må ikke glemme det fantastiske gravfeltet. Det er de kulturminnene som er grunnen til at vi
er akkurat her, sier hun og har
ikke slått fra seg tanken om vikinghavn på Midgard. Men det
Har tenkt økonomi
ligger langt fremme.
Hun håper på å bygge ut Mid– Det skyldes en gjeng med medgard under bakken, med store
arbeidere som virkelig står på.
utstillinger og kanskje en gang få
Dessuten har vi hatt mindre forplass til et skip inne i lokalene.
bruk og vært nødt til å redusere
Hun vil gjerne stille ut den mariåpningstidene i lavsesongen. Vi
time kulturen. Den er det lite
har, blant annet, tjent penger på
igjen av her.
utleie av Gildehallen.
– Vi har én skipsgrav på Borre.
Uten den kommersielle virkDessverre var det ikke noe igjen
somheten, hadde vi ikke klart et
av skipet, selv om det var en rik
prosjekt som dette, sier hun, og
grav, sier hun og understreker at
konstaterer at museumsledere i
Midgard skal
stigende grad
være navet i
blir kommervikingforsielle ledere.
midlingen i
Museene har
Vestfold.
krav om egenDoksrøds
inntjening.
formidlingsGildehallen
idé er at forer et selvstenmidlingen
dig prosjekt
skal
være
hvor Doksrød
opplevelsesog medarbeibasert. Det
derne har jobbetyr blant
bet
intenst
annet festimed å øke akvaler og artivitetsnivået. STOR UTSTILLING: Lørdag 28. april åpner utstillingen Hauger, haller,
rangementer
Det tar tid å hav, på det som da fortsatt heter Midgard historisk senter.
som er knytbygge opp lotet opp mot et tema. Undersøkelkalt eierskap til en slik bygning Vil lære mer
hos lokalbefolkningen. Det er Men først skal Doksrød og Mid- ser viser at det er dét publikum
ikke gjort på en dag.
gard skaffe seg mer kunnskap er mest opptatt av. Publikum ønDet forhindrer ikke at hun og om Borreparken. Det får de ak- sker å kjenne vikingtiden på
kroppen.
museet har hatt suksesser som kurat nå.
– Vi er del av opplevelsesøkoMidgardsblot, Midgard vikingI samarbeid med fylkeskomfestival og en rekke andre arran- munen og østerrikske Ludwig nomien. Vi konkurrerer med
gementer.
Boltzmann Institute, som leve- opplevelsesparker som TusenDet har vært del av en bevisst rer den tekniske delen, er store fryd og andre aktiviteter, som
strategi fra hennes side, og resul- deler av området i Borreparken kino, mer enn vi konkurrerer
med andre museer. Men det er
tatet har vist seg i besøkstallene kartlagt med georadar.
som har steget markert de siste
Allerede nå sitter fylkeskom- viktig å holde det faglige nivået i
tre årene.
munen, Midgard og de østerrik- hevd. Det betyr ikke at vi ikke
Midgard nådde 27.000 besø- ske teknikerne med indikasjoner skal formidle. Men det må ikke
kende i fjor, og museumslederen på at det har vært flere store hal- være dørgende kjedelig å gå på
håper på det samme eller mer i ler på Borre. Resultatet blir vist museum.
år.
på Hauger, haller, hav.
– Det er ingen tvil om at Borre Pressens interesse
Nye planer
har vært tilholdssted for aristo- Øyene spør hvilket forhold Mid– Det er nedfelt i Midgards stra- kratiet, de absolutte herskerne, gard har til pressen. Doksrød
tegi at vi skal bygge opp attrak- sier hun, og forteller at Midgard skryter av Gjengangeren, lokalasjonsdelen. Det er et mål å eta- vil utvikle en sti som går gjen- visen i Horten, som viser interesblere en form for kongsgård på nom parken, opp i skogen og til se, stiller opp og skriver mye om
Borre, med blant annet et hånd- Gildehallen. Den stien skal være Midgard og det som skjer der.
verkshus der vi kan drive for- en formidlingsarena, hvor den Utover det er ikke lokalavisene i
besøkende beveger seg fra de Vestfold så interessert i det som
midling.

skjer utenfor eget distrikt.
Men hun forstår at lokalavisene må konsentrere seg om det
som skjer innenfor eget nedslagsfelt. Ikke minst derfor er
hun spent på hva som skjer med
pressedekningen nå med kommunesammenslåing og regionsammenslåing.
– Midgard er aktiv på blant annet Facebook og mye av publikumskontakten vår skjer på sosiale medier. Vi er også på Instagram, men det er mest Facebook
det går på. Vi har egne medarbeidere med sosiale medier som sitt
ansvarsområde.

Nazismen
Fra tid til annen drøftes det
hvordan nazismen og den andre
verdenskrig i noen grad tok over
og ødela for vikinghistorien og
vikingsymbolene. Det fikk mange utsalg.
– Parken lå brakk i mange år, og
folk ville ikke gå her, men det har
snudd seg. Nå er det aktivitet der
som aldri før. Vi må ta tilbake vikinghistorien og symbolene og
gjøre det til vårt igjen.
Samtidig formidler vi at det
som er skjedd, er misbruk av kulturarven vår. Men her jobber tiden for oss. Midgardsblot har utløst følelser. Derfor har vi en
oppgave med å avmystifisere
disse følelsene, sier Doksrød.

Nytt navn
Og så tilbake til navneendringen.
Øyenes reporter skrev for kulturtidsskriftet Kult fra 2010 til 2016.
Høsten 2015 intervjuet undertegnede den nyansatte lederen
for Midgard. Det var aktuelt med
et navneskifte, men det var langt
fram. Derfor skrev Kult dette:
«Midgard historisk senter» heter
nettopp det. Navnet sier ingenting om vikinger, og det har vært
et savn. Nå er Midgard på jakt etter nytt navn. Det inspirerte Kult
til å omtale museumsanlegget
som «Midgard vikingsenter» og
gjennomføre det i denne artikkelen. Midgard er jo uansett et vikingsenter.»
Kult 4/2015
Snaut tre år senere har styret
vedtatt nytt navn, og det er godkjent av eierne. Før sommeren er
ny profil tatt i bruk og skiltene
skiftet.
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Flere kjente og kjære til Engø i sommer
Engø Gård har mye kulturelt på programmet i
sommer.
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620

Den 24. juni kommer for eksempel Grieg Trio til gården.
Det blir en gratiskonsert i resepsjonsbygningen «Pensjonatet».

– Det vil være noen sitteplasser i konsertlokalet, resterende
vil være ståplasser. Det er ikke
mulig å reserveres sitteplass,
opplyser Engø Gård.
I juli blir det ellers tre jazzlunsjer i hagen foran restauranten,
og det er også ventet flere kjente artister til stedet. Blant annet kommer Elisabeth «Bettan»
Andreassen den 8. juli. Hun
fremfører sanger hun har et

sterkt personlig forhold til, sanger om kjærligheten og livet.
Det blir både allsang og tid til
ettertanke.
En uke senere kommer
Vamp, og det loves kjente og
kjære sanger som de kan øse av
på konsertene sine.
Kjent og kjært blir det nok
også et par dager senere, når
Ole Paus svinger innom på sin
sommerturne. Nå er han igjen

på veien alene, uten sin «rustne
halvdel».
Den 22. juli skal det handle
om Cornelis Vreeswijk og Johnny Cash på Engø Gård, og det er
det Hans Erik Dyvik Husby som
skal sørge for. Et jublende kritikerkorps har for lengst kunnet
fastslå at den kontroversielle
rockeren er langt mer enn
punkrock, sminke og kaos.
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Engøsjef: Ivar Neteland har
invitert flere kjente artister til
Tjøme i sommer.

å vikingarven vår

NAVNESKIFTE: I slutten av mai blir det navneskifte og ny logo for Midgard historisk senter. Det nye navnet, som allerede er lansert i vårens program, er Midgard vikingsenter.
Anne Doksrød ser fram til å få et mer dekkende navn på Midgard. Når Midgard får palisade og porttårn, vil det se ut omtrent som denne modellen, som er hentet fra Sverige. FOTO:
SVEN OTTO RØMCKE

