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Sak S 24/15 – Strategi for etablering av Saving Oseberg, fase II 

Prosjektet Saving Oseberg 

Prosjektet Saving Oseberg har som formål å legge det vitenskapelige grunnlaget for fremtidige 

bevaringsstrategier for Osebergfunnet. Prosjektet er fullfinansiert fram til oktober 2016. 

Ved avslutting av fase I, som er sikret finansiering fra KD og UiO, vil man ha prototeknikker for å gå videre 

med bevaringsarbeidet. Det må imidlertid gjennomføres et pilotprosjekt for å sikre at disse metodene gir 

ønsket resultat på lang sikt. Dette pilotprosjektet er kalt Saving Oseberg fase II. 

KHM har startet arbeidet med å sikre finansiering av fase II. Saken er innledningsvis drøftet med 

universitetsledelsen og i forlengelsen av dette er det også holdt et sonderingsmøte med Riksantikvaren om 

saken. Møtet med Riksantikvaren har vært nyttig for å stake ut en realistisk strategi ovenfor 

bevilgningsmyndigheter. 

Saving Oseberg Fase II - Finansieringsstrategi 
Det er viktig at fase II kan forberedes finansielt slik at det sikres kompetansekontinuitet. Det krever 

umiddelbare forberedelser.  

Den foretrukne løsningen er å skaffe en prosjektbevilgning som sikrer kontinuiteten over flere år gjennom 

RNB 2016 – frist for søknad ca. februar 2016 – intern frist senest desember 2015.  

En subsidiær løsning er å skaffe finansiering i en overgangsperiode i påvente av finansiering av flerårig 

prosjekt, det vil si at man arbeider for en prosjektbevilgning som sikrer kontinuiteten over flere år gjennom 

statsbudsjettet 2017.  

KHM vil måtte jobbe parallelt med begge løsningsmodeller. Saken vil fremmes av Rektoratet i møter med 

KD, oktober 2015. KHM saksforbereder i forkant. SO fase II vil også være et tema i universitetsmuseenes 

dialogmøte med KD november 2015.09.17 

Kommunikasjon og formidling 
Det er vesentlig å skape bred forståelse hos allmennheten, og ikke minst politikerne, for at det er et 

kappløp med tiden og at løpende bevilgninger er nødvendige for ikke å tape tid i bestrebelsene på å redde 

noen av Norges viktigste nasjonalskatter. 

Det må etableres et godt samspill med Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima og 

Miljødepartementet, med støtte fra Riksantikvaren. For dette formål bør det etableres en nærmere 

departementskontakt som kan rådgi UiO/KHM. Rektoratet bistår med dette. 

KHM vil invitere departementene til SO på Bygdøy, høsten 2015 for å gi informasjon. Kommunikasjonsform: 

Uformell dialog ved befaring. Motivasjon: Arkitektkonkurransen og byggeplanene. 
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SO og KHM har ikke midler til en bred og god formidling selv om dette må anses som en viktig del av 

prosjektet. Det er viktig at det kan allokeres ressurser til prosjektet for å utvikle innholdet til 

informasjonsmateriale. Det satses på: 

o presse, NRK  

o Poster, folder, informasjonsmateriale 

o Sosiale medier 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar statusrapporten til etterretning og slutter seg til strategi for etablering av Saving Oseberg fase II. 

 

Museumsdirektør Håkon Glørstad, 17.09.2015 


