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Prosjektet Saving Oseberg  

Prosjektet Saving Oseberg (SO) har som formål å legge det vitenskapelige grunnlaget for fremtidige 
bevaringsstrategier for Osebergfunnet.  

Ved oppstart av prosjektet forelå ikke forskningsresultater som kunne gi et entydig svar på oppgaven 
med å redde Osebergfunnene. 

Det har vært nødvendig å bygge opp et forskningsteam, bredt sammensatt inne ulike fagdisipliner, 
med bakgrunn i internasjonale forskningsmiljøer.  

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. 

Kritisk suksessfaktor 

KHM er avhengig av å beholde den kompetanse som inngår i SO I for å lykkes fullt ut. Uavhengig av 
hvorledes prosjektet skal videreføres – så er det særdeles viktig at kapasiteten og bredden i 
kompetansebyggingen og forskningen kan opprettholdes inntil bevaring av funnene er sikret. Sikring  
av eksisterende kompetanse i prosjektet er den mest kostnadseffektive løsningen. 

Nedbrytningsprosessene er ennå ikke stanset. Prosjektet er derfor et kappløp med tiden. Det er 
viktig at prosjektet sikres midler slik at man umiddelbart kan utnytte ervervet kunnskap uten å måtte 
avvente tidkrevende bevilgningsprosesser. En bevilgningstakt som sikrer kontinuiteten er derfor 
meget viktig. 

Nåværende finansiering dekker drift av prosjektet til høsten 2016. Prosjektet er derfor avhengig av 
nye bevilgninger fra dette tidspunktet og tre år fremover. En plan for dette vil bli utarbeidet høsten 
2015. 

Saving Oseberg Fase II - Finansieringsstrategi 

Det er viktig at fase II kan forberedes finansielt slik at det sikres kompetansekontinuitet. Det krever 
umiddelbare forberedelser. 

Via UiO og revisjon av UiO-budsjettet – intern frist i september 2015 – gir ikke nok tid til å forberede 
hverken strategi eller prosjektplan/beskrivelse. 

A) Foretrukken løsning: Prosjektbevilgning som sikrer kontinuiteten over flere år gjennom RNB 
2016 – frist for søknad ca februar 2016 – intern frist desember 2015 

B) Subsidiær løsning 
a) Finansiering i en overgangsperiode i påvente av finansiering av flerårig prosjekt 
b) Prosjektbevilgning som sikrer kontinuiteten over flere år gjennom statsbudsjettet 2017 



C) Løsninger som ikke sikrer kontinuiteten 
a) RNB 2017 – frist ca februar 2017 – intern frist desember 2016 
b) Statsbudsjettet 2018 – frist nov 16 – intern frist aug/sept 2017 

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. 

Vi har to meget betydningsfulle prosjekter som går parallelt: 

 Saving Oseberg 

 Byggeprosjekt på Bygdøy 

Det er viktig at disse ikke kommer i konkurranse med hverandre bevilgningsmessig men heller kan 
presenteres som to viktige sider av samme sak. 

Det krever et godt samspill med Kunskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima og 
Miljødepartementet, med støtte fra Riksantikvaren. For dette formål bør det etableres en nærmere 
departementskontakt som kan rådgi UiO/KHM. 

Prosjektet 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. 

Mediekanaler  

o Presse, NRK (kan NRK bli interessert i å forestå en slik formidling for egen regning?) 
o Poster, folder, informasjonsmateriale 
o Sosiale medier 

Kritisk suksessfaktor 

Timing; vi må avveie ulike hensyn for på den ene siden å skape god forståelse men samtidig ikke 
fremstå som unødvendig dramatiserende. 

Det er viktig at informasjonen kommer i rett tid og i riktige porsjoner fro å gi den beste virkning.  

Det er viktig at SO koordineres mot framdriften i byggesaken for nytt Vikingtidsmuseum. 
Rekonservering av de alunkonserverte gjenstandene bør integreres i sikringsprosjektdelen av 
byggeprosjektet. Dette er et hovedbudskap. 

Oppgaver 

Forankre situasjonsforståelsen ved UiO 

Skaffe kontakter i KUD og KD som kan jobbe for vår sak 

Informere statsrådene i KD, KLD og KUD om situasjonen og mulige løsninger. 

  



Saving Oseberg – Prosjekthistorikk og videre planer 

Saving Oseberg Fase 0 

Det er i perioden 1999-2013 foretatt akutt sikring av de viktigste alunkonserverte gjenstandene fra 
Osebergfunnet. Arbeidet med å forstå nedbrytningen av alunkonservert tre, ble startet opp. 

Saving Oseberg Fase I  

Fase I er et treårig prosjekt som startet i januar 2014. Prosjektet har som formål å gi kunnskap om 
nedbrytningsprosessene, og utvikle metoder for å stoppe eller forsinke disse og styrke treverket for 
fremtiden. 

Ressursinnsats i fase O og I 

 Sum 

UIO 21 mill 

KHM 30 mill 

KD 30 mill 

Sum  81mill 

 

Forskningsresultater 

Status 

Prosjektet arbeider ut fra fire spesifikke problemområder: 

 Forståelsen av hvilke prosesser og nedbrytningsprosesser som foregår i treverket 

 Nøytralisering av syre som dannes i osebergtreet  

 Fjerning eller inaktivering av metallioner som finnes i trestrukturen  

 Styrking av den nedbrutte cellestrukturen i treverket 

Resultater fra SO Fase I 

 Nøytralisering av syrer i alunkonservert tre gjennom behandling med nanopartikler av 
kalsiumkarbonat, magnesiumhydroksid eller lignende kjemikalier.  

 Inaktivere metallioner i trestrukturen ved bruk av kelateringsagenter, metallbindende 
konsolidanter og ved elektroforese.  

 Stabilisering av skadet treverk med biomimetiske materialer og/eller syntetisering av lignin, 
for å kunne benytte dette stoffet som en konsolidant. Lignin utvikles gjennom flere 
komplekse kjemiske reaksjoner hvor målet er en polymerisering av ligninenheter inne i det 
nedbrutte treverket. Det er utviklet metoder for å bruke silikatstrukturer og organiske 
polymere til å danne multifunksjonelle organiske/uorganiske hybridsystemer. Disse 
multifunksjonelle materialene skal brukes til å binde metallioner og styrke det nedbrutte 
treverket på samme tid som syren i treet nøytraliseres. En tredje metode vil være å benytte 
kitosan som kan «fange» eller binde metallioner og på samme tid fungere som et 
konsolideringsmiddel.  

Saving Oseberg fase II 

Rekonservering av et utvalg alunkonserverte funn med lavere kulturhistorisk verdi, for å teste 
konserveringsteknikkene som er forsket fram i fase I. Teste holdbarhet- og stabilitet på 
konserveringen, der en 100-års horisont for konserveringingen legges til grunn. 



Saving Oseberg fase III 

Gjennomføre rekonservering av de ikoniske funnene fra Oseberggraven som del av byggeprosjektet 
for det nye museet på Bygdøy. 

 


