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Saving Oseberg fase II - Prioriteringer og strategi  
 

Saving Oseberg fase I  

Kunnskapsdepartementet innvilget i 2012 Universitetet i Oslos søknad om finansiering av 

fase I av prosjektet Saving Oseberg. I St.prp.p nr. 1. S (2015-2016) for 

Kunnskapsdepartementet gjøres det klart at departementet anser Saving Oseberg som 

avsluttet med fase I. Imidlertid framgår det av vår søknad fra 2012 at Universitetet allerede da 

planla en fase II av prosjektet. En fase II av prosjektet har hele tiden vært en forutsetning for 

forsvarlig sikring av Osebergfunnet.  

Saving Oseberg fase I vil avsluttes som planlagt ved årsskiftet 2016. Foreløpig rapport er 

vedlagt.  

Forberedende arbeid 

Høsten 2015 kontaktet museumsdirektøren og universitetsledelsen sentrale politikere i 

Stortingets Kirke- undervisnings- og forskningskomite der det ble uttrykt bekymring for 

mulighetene til videreføring av dette viktige prosjektet.  

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite deler Universitetets syn på betydningen 

av fortsatt finansiering av prosjektet Saving Oseberg. I Innst. 12 S (2015–2016) skriver 

komiteen følgende:  

Komiteen viser til at Osebergfunnene er en del av verdensarven, sentral for norsk 

identitet, og at vikingskipshuset er Norges mest besøkte museum. Prosjektet Saving 

Oseberg er en viktig brikke i arbeidet med å skape nye og forsvarlige rammer for visning 

og sikring av vikingtidsarven på Bygdøy. Kulturhistorisk museum har siden 2013 drevet 

fase I av prosjektet, og denne fasen blir gjennomført etter planen høsten 2016. Komiteen 

imøteser oppfølgingen av dette prosjektet når fase I er gjennomført. 

UiO har i etterkant av dette også hatt møte med statssekretær Bjørn Haugstad, KD. Møtet fant 

sted den 11. desember 2015. Haugstad uttrykte forståelse for situasjonen og ville ta saken opp 

til ny vurdering i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017. 
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Saving Oseberg fase II 

7. mars sendte UiO ved Rektor og Universitetsdirektøren en søknad til KD om finansiering av 

Saving Oseberg fase II. Søknaden er lagt ved. I Saving Oseberg Fase II – Fra lab til Pilot skal 

resultatene fra fase I inngå i en omfattende pilotstudie der en rekke ulike konsolidanter og 

materialer testes på fragmenter og prøver av alunkonservert tre. Det er avgjørende at de 

konserveringsmetodene som velges, er stabile over tid. Dette må avklares før de kan benyttes 

på originale gjenstander fra Osebergsamlingen. 

Saving Oseberg Fase II – Fra Lab til Pilot – har en tidsramme på tre år med oppstart 1. januar 

2017. Dette er i umiddelbar forlengelse av prosjektets første fase som avsluttes 31. desember 

2016. Dette gir fase II den nødvendige kontinuitet i ansettelser og opparbeidet 

fagkompetanse, som er svært viktig for å nå målet om å finne gode og stabile 

rekonserveringsmetoder for det skjøre alunkonserverte gjenstandsmaterialet i 

Osebergsamlingen. 

Kulturhistorisk museums handlingsrom – Styrets drøfting 

Museet har ikke satt av særskilte ressurser for å finansiere fase II av Saving Oseberg, da det er 

tatt for gitt at bevilgningene over statsbudsjettet ville fortsette. Tre mulige scenarier kan 

settes opp: 

1) Museet lykkes med å få en fornyet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i 2017 og 

prosjektet kan fortsette uten avbrudd og tap av kompetanse 

2) Museet får ikke midler over stasbudsjettet, men fortsetter likevel prosjektet uten 

avbrudd ved at 

a. UiO går inn og finansierer prosjektet med sine reserver 

b. KHM skrinlegger målene i strategi 2020 og bruker alle tilgjengelige midler på 

prosjektet 

3) Museet får ikke midler over statsbudsjettet og velger å la framdrift bero til statlig 

finansiering er sikret gjennom  

a. Bevilgning over statsbudsjettet i 2018 eller senere 

b. Ved at midler avsettes i byggebevilgningen for nytt Vikingtidsmuseum på 

Bygdøy 

Av disse tre alternativene er naturlig nok 1) den mest attraktive og følgelig den som museet 

per i dag arbeider for. Alternativ 2a) er mulig, men vil svekke KHMs konsekvente strategi 
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overfor UiO mht til en langsiktig løsning av museets grunnbevilgning. 2b) vil virke svært 

ødeleggende på den institusjonelle oppbyggingen og fornyelsen som har pågått siden 

Funksjonsanalysen og omorganiseringen fra 2013. Alternativ 3) er også mulig, men KHM 

løper dermed stor risiko mht til samlingens sikkerhet, både fordi konserveringsarbeidet vil 

forsinkes og fordi strategien vil føre til tap av den kompetansen som nå er bygget opp i 

prosjektet. Strategien kan også forsinke framdriften på nytt museum på Bygdøy. 

Museumsdirektøren ønsker KHMs styres synspunkter på denne saken. 

Forslag til vedtak 

Styret gir sin tilslutning til de framlagte planene for Saving Oseberg fase II og ber 

administrasjonen arbeide videre mot UiO og Kunnskapsdepartementet for å sikre videre 

finansiering. Styret ber om at administrasjonen sørger for at alle nødvendige forberedelser for 

oppstart av SOII i januar 2017, finner sted.  

 


