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Redningsaksjon for Osebergfunnet 
Gjennom oppslag i mediene den seneste tid har det kommet frem at viktige deler av Osebergfunnet 

står i fare for å gå til grunne. Det gjelder de rikt utskårede sledene, vognen og mange hundre andre 

gjenstander fra Oseberghaugen. Gjenstandene tilhører Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i 

Oslo, og er delvis tilgjengelig for publikum ved Vikingskipshuset på Bygdøy. Et forskningsteam ved 

KHM arbeider nå intensivt for å berge de unike funnene.  

 

Universitetet i Oslo har tidligere i år avsatt ekstra midler (2.7 millioner kroner) til 3D-skanning av 

gjenstandene for å sikre at de rike detaljene og konstruksjonene er nøyaktig dokumentert før 

oppstart av arbeidet med rekonservering av gjenstandene. I tillegg har EU gjennom forskjellige 

prosjekter dekket utgifter til avanserte analyser og forskningsopphold med ca. 2 mill. kroner. 

 

Men dokumentasjon alene er ikke tilstrekkelig. Det er nå strengt nødvendig at en kommer videre 

med en endelig løsning for å bevare gjenstandene fysisk. Det må bygges videre på grunnarbeidet til 

KHMs forskningsteam, som har påvist at hovedårsaken til de vidtgående nedbrytningsprosesser er 

svovelsyre, dannet under den opprinnelige konserveringen av funnene.  Forskningsresultatene viser 

at nedbrytningsprosessene er vanskelige å stoppe, men vi har fått kunnskap nok til å forstå 

prosessene så langt. Rekonservering kan ikke foregå etter vanlige rutiner, men må utvikles spesielt 

for disse gjenstandene. En årsak til dette er at gjenstandene, f.eks. sledene, er satt sammen av 

hundrevis av små fragmenter, festet med lim, metallstifter og skruer som i dag er rustne. Dette er 

bakgrunnen for at KHM har tatt initiativ til å løse det prekære bevaringsproblemet ved etablering av 

forskningsprosjektet Saving Oseberg. Målet for prosjektet er utvikling av metoder som kan stanse 

nedbrytningsprosessene og styrke materialet. 

 

Saving Oseberg - en nødvendig start for å berge funnene 

Saving Oseberg beskriver tiltak som vil ha en intensiv oppstartperiode for å etablere nødvendig 

forskningsaktivitet. Søknad om støtte til prosjektet er sendt til Kunnskapsdepartement. 

Problemstillingene i forskningsprosjektet er komplekse. Dette krever tverrfaglige innspill og et 

utstrakt og systematisk samarbeid med forskere i og utenfor Norges grenser. Det er også nødvendig 

med betydelige investeringer i spesialutstyr for gjennomføring av naturvitenskaplige undersøkelser.  

For å kunne utforme en behandlingsstrategi, skal Saving Oseberg fokusere på tre nøkkelområder, 

identifisert gjennom KHMs nyeste forskingsresultater. De tre satsningsområdene skal bidra til: 

 Utvikling av metoder for å kunne stanse den påviste aktive nedbrytningen ved bruk av bl.a. 

nano-materialer for nøytralisering av treet; 

 Utvikling av metoder for å styrke treet ved å teste eksisterende polymerer, utvikle nye 

polymerer basert på naturlige tre bestanddeler og utforme metoder for å få dem inn i treet; 

dette vil også åpne nye dører for fremtidig trekonservering generelt. 

 Identifikasjon av de andre kjemiske prosesser som foregår i materialet gjennom avansert 

kjemisk analyse for å bidra til en bedre forståelse av de andre faktorer som bidrar til 

nedbrytningen, som for eks. oppløste metaller.  



I tillegg skal prosjektet forbedre utstillingsforholdene på Vikingskipshuset, der klima, lys, og design av 

nye oppstøttingssystemer til skipene er i hovedfokus. Prosjektet har dessuten som mål å bygge opp 

en forskningsgruppe som kan arbeide med de store utfordringene som ligger foran oss. 

Hva er årsaken til den nedbrytningen som nå foregår? 

De unike gjenstandene fra Oseberg trues av en iboende nedbrytningsprosess. Denne skyldes 

konserveringsbehandlingen med alunsalt som gjenstandene fikk i 1904 etter utgravingen av funnet. 

Hundrevis av de dårligst bevarte tregjenstandene – men ikke Osebergskipet selv – ble behandlet med 

denne metoden. Denne konserveringsprosessen har etterlatt betydelig mengder svovelsyre inn i 

treet; svovelsyren har gradvis svekket trematerialet i over 100 år og løst opp metalldelene som ble 

brukt til å sette sammen gjenstandene. I de verste tilfellene er treet i dag svært skjørt, og smuldrer 

opp til støv ved vanlig håndtering. Dette er ikke synlig for gjenstandene som er vist i 

Vikingskipshusets utstillinger, siden overflaten til disse er behandlet med flere lag av ulike typer lakk 

som skjuler den pulveraktige kjernen.  

 

Utfordringer og muligheter 

Ressursene som Saving Oseberg krever - både den menneskelige spisskompetansen og kostnadene 

for drift av prosjektet - er ikke mulig å dekke innenfor KHMs ordinære budsjett og av eksisterende 

stab alene. For at Saving Oseberg skal bli en realitet, må det innhentes øremerkede midler. Det var 

på denne måten den vellykkede bergingen og bevaringen av orlogsskipet Vasa i Sverige ble finansiert 

– gjennom støtte fra både private sponsorer og offentlige myndigheter. Vasaprosjektet inspirerte og 

førte til ny nyttig kunnskap og ny vitenskapelig virksomhet. Dette ga svenske forskningsinstitusjoner 

en ledende posisjon innen trekonservering, og stolthet over å ha kunnet håndtere en slik utfordrende 

oppgave. 

 

Saving Oseberg vil på samme måte kunne gi oss en unik sjanse til å bygge videre på den viktige 

internasjonale forskningen på det komplekse materialet arkeologisk tre. Prosjektet vil også kunne 

føre til en styrking av norsk tverrfaglig forskning der naturvitenskap og humaniora kombineres for å 

danne nytt og spennende faglig samarbeid innenfor fagområder som konserveringsvitenskap, 

kunsthistorie, arkeometri, kjemi og materialvitenskap. Det trengs handling nå for å redde 

Osebergfunnet. La oss forene alle gode krefter for å komme videre med denne svært viktige 

oppgaven..  
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Øverst: Røntgenfoto av meie på Osebergsleden. De mange metallforsterkninger ses som hvite på 

bildet i den oppløste trestruktur.  

Nederst: Foto av overflaten på samme meie. 

Foto: Kulturhistorisk Museum  


