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Vikingskipene var i god stand i 1000 år

Forfallet kom i vår tid

Øyene har inspisert
de truede vikingskipene på Bygdøy
sammen med Håkon
Glørstad.
sven otto rømcke
red@oyene.no
970 76 298

Tjømlingen Glørstad er direktør for Kulturhistorisk museum
og dermed også for Vikingskipmuseet (Vikingskipshuset). Det
var nesten som å være på sykebesøk. Skipene er støttet opp
på alle bauger og kanter. Rundt
dem er det ledninger og måleapparater, som sjekker pasientenes tilstand døgnet rundt.
Det står særlig dårlig til med to
av skipene; Osebergskipet og
Gokstadskipet.

Temperatur og luft truer
Osebergskipet ble bygget i Sørvest-Norge rundt år 820 og ble
funnet i Oseberghaugen i 1903.
Gokstadskipet ble funnet ved
Gokstad i 1879 og var fra rundt
890. Begge er i fare der de er.
Temperatur og inneklima er
ikke optimalt, og så er ikke støttesystemet for skipsskrogene
gode nok. Skipene siger og forvitrer, og det er ikke mye som
kan gjøres der de står nå. De
trenger nytt hus. Det er tegnet
og planlagt, men verken Stortinget eller regjeringen har i år,
eller tidligere år, funnet plass til
nybygg og flytting.

Oppbevart i blikkskur
Tuneskipet er bygget rundt 910
og ble funnet i 1867 på gården
Nedre Haugen på Rolvsøy,
utenfor Fredrikstad. Det var
det første vikingskipet som ble
utgravd, og er fortsatt et av de
best bevarte vikingskipene i
verden.
Disse skipene fra 890, 820 og
910 holdt seg godt i sin samtid
fram til de ble brukt til å gravlegge personer av fyrste- eller
kongeslekt. Og leirjorden som
de ble begravd i, bevarte skipene på en utrolig god måte. Men
etter at de ble gravd fram, gikk
det ikke så bra.
Håkon Glørstad forteller en
dramatisk historie om hvordan
vikingskip ble oppbevart i
blikkskur med kulde om vinteren og hete om sommeren.

Nytt hus 20 år fra forfall
ble oppdaget
Arkitekt Arnstein Arneberg
vant i 1915 konkurransen om å
tegne Vikingskipshuset, og
Osebergskipet ble flyttet fra
skuret i Universitetshagen i
1926. Fløyene til Gokstadskipet
og Tuneskipet var ferdig i 1932.
Siste del av Vikingskipmuseet
sto ikke ferdig før i 1957.
Det tok altså svært lang tid
før disse nasjonalskattene kom
under tak. Nå er tiden løpt fra
de elegante bygningene, og skipenes forfall ble oppdaget allerede i 2006. Det betyr at det i

tjømling med skipsansvar: Håkon Glørstad har øverste ansvar for vikingskipene på Bygdøy. På avstand er de fantastiske
eksempler på byggekunst. De er fortsatt vakre og var svært sjødyktige. Man må tett innpå for å se at de siger og forvitrer. Dessuten oppstår det
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sprekker i bordene. På bildet står Glørstad foran Gokstadskipet. 
beste fall kommer til å gå 20 år
fra endringene ble oppdaget til
skipene står trygt i nye hus.

Umerkelig flytting
De nye fløyene av Vikingskipshuset er nøye planlagt med
tanke på smertefri flytting av
skipene fra gamle til nye lokaler. De mange metallstøttene
som nå holder skipene oppe,
blir festet i en svært solid stålramme. Deretter skal rammen
flyttes gjennom et hull i veggen
og over i den nye bygningen.
Der er det nøyaktig samme
gulvhøyde som i bygningen
som blir fraflyttet. Vikingskipene skal ikke engang merke at de
er i bevegelse.

seum,
hovedbibliotek
og
Munch-museum. Og så har vi
ikke penger til å ta vare på det
vi har som er enda bedre kjent
enn Ibsen og Munch ute i verden.
For vikingdirektøren gjelder
det å trå forsiktig. Han har et
betydelig ansvar, men må også
vinne politikernes interesse.

Flere grunner til motvilje
Øyene spør Glørstad hva han
tror er grunnen til at staten har

pene. Det ansvaret tar vi, men
Universitetet har ikke rygg til å
bære kostnadene til et helt nytt
bygg.

Kinesisk TV, BBC og STV
på saken
Om det som skjer nå, ikke bekymrer rikspolitikerne, bekymrer det i hvert fall mediene ute i
verden.
En kinesisk TV-stasjon med
700 millioner seere har vært på
Bygdøy og dekket saken grun-

Sprekker og siger
Håkon Glørstad viser Øyenes
utsendte lys mellom bordganger og sprekker i planker. Rundt
nagler har treverket forvitret,
og han viser hvordan deler av
skipet siger. Bordene er ikke
like spenstige som de var da
disse skipene pløyde bølgene
for mer enn tusen år siden. Nylig har Gokstadskipet fått en
stålskinne for å holde baugen
oppe.
Mens vi går rundt, beundrer
vi vikingenes formidable formsans. Hvert eneste bord har nydelige forsiringer på utsiden.
For ikke å snakke om dragehodene i baugen. Selv en ufaglært
ser at dette er snekkerarbeid på
høyt nivå.

Må vinne politikernes
interesse
– Det er trist at denne saken har
utviklet seg slik, sier Håkon
Glørstad. Kunnskapsminister
Iselin Nybø er enig i at dette er
et viktig prosjekt, og man skulle tro at Norge har råd til dette. I
Oslo får vi nå nytt nasjonalmu-

Gokstad sprekker:

kan bli stengt: Hvis ikke
skipene snar får nytt hus med
bedre klima og bedre støtte, kan
museet bli stengt lenge.

hatt motivlilje mot å finansiere
det som har med vikingskip å
gjøre helt fra det første ble
gravd opp.
– Jeg vet ikke, men jeg tror
det kan være to årsaker, som
henger sammen. Det har alltid
vært risikofylt for politikerne å
satse for mye på Oslo. Vikingskipene er del av den tradisjonelle periferi- og sentrumskonflikten. Men det stemmer ikke
helt når vi ser på det som investeres i kultur i hovedstaden akkurat nå.
Han sier at noe også kan skyldes at Kulturhistorisk museum
og Vikingskipsmuseet ligger
under Universitetet i Oslo.
Mange synes derfor at Universitetet også får ta ansvar for ski-

dig. Det har også BBC og SVT. På
linje med medier i mange land,
synes de det som skjer er rart.
– Det fascinerer mange der
ute at vi ikke tar vare på minnene etter en verden som ikke finnes lenger. De markerer også to
viktige milepæler i nasjonsbyggingen.
Vikingskipene ble lagt i graver på den tiden Norge var på
vei mot å bli ett rike. Og de kom
opp av jorden da vi nærmet oss
riksdannelsen i 1905.

Her ser vi sprekker i veden på
Gokstadskipet. Det er mange
slike.

Funnet overrasker ikke
Håkon Glørstad er ikke overrasket over at det er funnet spor
etter et mulig vikingskip på
Jarlsberg hovedgård.
– Det er som man kunne ven-

te. Men jeg tviler på at noe av
treverket er i behold. De tre skipene vi har her på museet,
overlevde under optimale omstendigheter. De lå nærmest i
en hermetikkboks. Slike forhold er det nok ikke på Jarlsberg, sier han og legger til at det
kan være cirka 20 skipsgraver
rundt i landet. Antallet er så
vidt beskjedent fordi vi snakker
om graver for sin tids fyrster.

Trolig samordnet gravrøveri
Til avslutning deler Håkon
Glørstad med Øyenes lesere
noe som ikke er så godt kjent.
Både Oseberg og Gokstad var
utsatt for gravrøveri i vikingtiden. Røverne la igjen spadene
sine, og de var fra samme tid og
av samme type. Det betyr at de
to gravhaugene kan ha vært utsatt for et koordinert raid. Slikt
sto det gjerne en konge bak, og
Glørstad mener mye tyder på at
det var danskekongen, Haraldr
blátönn (Harald Blåtann), født
ca. 930, og dødsdag tradisjonelt
angitt som 1. november 987. Et
koordinert raid på flere graver
var en måte å markere styrke.

vikingskipene

Gokstad, Tune og Oseberg var
sjøgående skip før de ble dratt på
land og brukt i begravelsesritualer
for sine velstående eiere
rundt Oslofjorden. I gravene
fant arkeologene noen av
vikingtidens rikeste gravfunn.
På Vikingskipshuset får du se
skipene og skjelettrestene, vakre
treskjæringer og gjenstander
som kaster lys over vikingenes
fascinerende verden.
Tekst: Vikingskipshuset

