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ABSTRACT 

 
The point of this essay is to analyze, and compare the numerous articles of the local 

newspaper Tønsbergs Blad during the building of The Oseberg Viking ship. This ship 

is the most famous ship from this era, and was built in full scale in 2012. My focus is 

the use of history in regards to the construction of the ship, which was done by hand, 

using the Vikings methods, and tools. This essay represents a selection of 16 news 

articles during and after the launch the building. Focus is the use of history in a 

Norwegian context during the latest 100-150 years, with examples on how the past is 

used to describe Norway today, in contrast to the Viking age from the 800-900. To 

achieve the aim four questions are formulated:  Why did The New Oseberg Ship 

Foundation decide to build the ship just like the Vikings did, a thousand years ago?  

What were the motives behind the project? Did the public show any interest for the 

Viking ship?  What were the challenges that faced the engineers and carpenters? The 

study indicates that the construction of the Oseberg Viking ship is built on extensive 

research in regards to history, archaeology and the vintage Viking ship still in 

existence. The Oseberg Viking ship is built by the use of original tools and methods. 

The aim was for The New Oseberg Ship Foundation to see if they could succeed in the 

planning of the project – and ultimately end up with a full scale, fully authentic 

functional Viking ship. The New Oseberg Ship Foundation today continues the 

building of other Viking ships. The interest from the public was, and continues to be 

great. The Oseberg Viking ship was found in Tønsberg. In modern times, images of 

Viking ships have been used in a mixture of ways, but especially as symbols of 

national and cultural identity. Viking imagery has been used to evoke a sense of past 

glory. The Oseberg Viking ship is the most spectacular ship from the Viking Age.  
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Sammenfatning 

 

Målsettingen med dette studiet er å belyse historiebruken av Osebergskipet i 

Tønsbergs Blad under perioden januar-juni 2012, før og etter sjøsettingen av 

vikingkopien. Stiftelsen Nytt Osebergskip har bygget en kopi av Osebergskipet. 

Studiet representerer et utvalg på 16 nyhetsartikler. Det som står i fokus er 

historiebruk i en norsk kontekst under de seneste 100-150 årene, for eksempel 

hvordan det fortidige har blitt anvendt for å beskrive dagens Norge, hva man vil 

minnes og hva man ikke vil minnes. Beskrivelsene inneholder sjøfart, 800-900 tallet, 

og urnorsk sjøfartskultur.  For å oppnå målsettingen har fire problemstillinger blitt 

formulert: Hvordan og hvorfor skapes rekonstruksjonen av skipet?  Hvilket motiv 

driver aktørene bakom prosjektet?  Hvordan er publikumsinteressen for 

vikingkopien?  Hvordan brukes byggearbeidet av vikingkopien i undervisningen på 

skolen? Studiet viser at Osebergskipet er forskning på skipsarkeologi og vikingskip. 

Vikingkopien er forskning på seil- og roteknikk fra vikingtiden. Rekonstruksjonen av 

skipet bygges slik som vikingene gjorde det i vikingtiden. Osebergskipet bygges med 

originalt verktøy.  Stiftelsen Nytt Osebergskip skal fortsette å bygge vikingskip. 

Publikumsinteressen for vikingkopien er stor. Elevene på skolen bygger sin egen 

vikingkopi. Det som er interessant med dette studiet er fokus på seil- og roteknikk i 

vikingtiden, og originalt verktøy, og ikke krigerne i vikingtiden.  Osebergskipet ble 

funnet i Tønsberg. Vikingkopien ble bygget i Tønsberg. Vikingskip har blitt anvendt 

på forskjellige måter, men spesielt som symbol på nasjonal og kulturell identitet. 

Bildebruken av vikingtiden blir anvendt for å vekke sansen for fortidens stolthet. 

Osebergskipet er det mest spektakulære skipet fra vikingtiden. 
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1 Innledning 

1.1 Emnevalg 

1.2 Historiebruk 

I foreliggende oppgave fokuseres historiebruken på Osebergskipet før og etter 

sjøsettingen av vikingkopien. Historiebruk er de prosesser der deler av 

historiekulturen aktiveres for å forme bestemte meningsfulle og handlingsorienterte 

helheter. Historiebevissthet er oppfatninger av sammenhengen mellom datid, nåtid 

og framtid som styrer, grunnlegges og reproduseres i historiebruken. Et utvalg av 

historiekulturen isenesettes i et historiebruk og former en historiebevissthet.1 

Gareth Williams har forfattet boken The Viking Ship og han redegjør for moderne 

bilder på vikingskip. Bilder av vikingskip har blitt anvendt på forskjellige måter, men 

spesielt som symbol på nasjonal og kulturell identitet. Vikingtiden var en tidsperiode 

der land som Danmark, Norge og Sverige dukket opp som et resultat av en samling av 

flere små kongedømmer. Det var også tidsperioden da alle de tre landene hadde 

viktig oversjøisk påvirkning. Bildebruken av vikingtiden blir anvendt til vekke sansen 

for fortidens stolthet.2 

Oseberghaugen er lokalisert 11 km sør for Borre, og er samtidig med kongedømmene 

på Borre og Kaupang, og ligger i den velstående regionen Tønsberg, et handelssenter 

som er datert tilbake til 900 e. Kr. Basert på arkeologiske data, er det bevist at alle 

vikingskips gravene er nært koblet sammen og viser utbredelsen av konger med 

relativt begrensede geografiske områder.3 Siden det 19. århundre, når de islandske 

sagaene ble tilgjengelige i oversatte og trykte utgaver og de første vikingskipene ble 

funnet, ble vikingtiden en historisk periode som fasinerte hele verden. Vikingtiden 

har ikke bare vært viktig for den nasjonale arven i Danmark, Island, Norge og 

Sverige, perioden har også blitt forbundet med utviklingen av den arkeologiske 

                                                           
1 Aronsson, P. Historiebruk – att använda det förflutna 2004 s. 17 f.  
2 Williams, G. The Viking Ship 2014 s. 12.  
3 Viking Age sites in Northern Europe: a transnational serial nomination to 
UNESCO’S World Heritage List. Editors: Agnes Stefansdottir and Matthias Malück, 
s. 120. 
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vitenskaps disiplin i Nord-Europa. Nominasjonen presenterer noen av de mest 

viktige funnstedene fra vikingtiden, og er en viktig del av menneskeslektens historie.4  

Historikere har konstatert at det er sammenheng mellom identitet og historie. Ikke 

minst i lokalhistorie har det blitt vist til at bevissthet om felles historie kan være med 

på å skape større iver for fellesskapet det blir skrevet om. Dette er ikke bare lokalt. De 

fleste kollektiv, små og store, søker på en eller annen måte legitimitet og stolthet i 

forestillinger om eget opphav og egen fortid.5   

 

1.3 Målsetting 

Målsettingen med dette studiet er og utforske Tønsbergs Blad historiebruk av 

Osebergskipet. Tønsbergs Blad er en dagsavis som kommer ut i Tønsberg i Vestfold. 

Intensjonen er å finne historiebruken av Osebergskipet før og etter sjøsettingen av 

vikingkopien i nyhetsartiklene.  

 

1.4 Problemstillinger:  

 
1 Hvordan og hvorfor skapes rekonstruksjonen av skipet? 

2 Hvilket motiv driver aktørene bakom prosjektet? 

3 Hvordan er publikumsinteressen for vikingkopien? 

4 Hvordan brukes byggearbeidet av vikingkopien i undervisningen på skolen? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Gunnarsson, I. Viking Age sites in Northern Europe: a transnational serial 
nomination to UNESCO’S World Heritage List, s. 3.  

5 Stugu, O. S., Historie i bruk s. 35.  



7 
 

1.5 Forskningsoversikt 

Det fins forskning om emnesområdet i masteroppgaver, avhandlinger og tidsskrifter.  

Jeg har valgt et tidsskrift, en avhandling og en masteroppgave. Tidligere forskning 

har et annet fokus på vikingtiden enn min forskning. 

Tidsskriftet The Vikings: A History er forfattet av Robert Ferguson, London: The 

Vikings: A History (review), R. Andrew Mcdonald (Rusell Andrew), Björn Varenius 

avhandling, Det nordiska skeppet: teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och 

medeltid = The Nordic ship. technology and societal strategy in the Viking Age and 

the Middle Ages, og Even Ballangrud Andersens masteroppgave, Makt og maktsentre 

i vikingtid og middelalder. Maktsentre på Østlandet fra ca. 800 til 1200 e. Kr. i 

Snorre og arkeologiske kilder.  

 

Robert Ferguson’s The Vikings handler om tema som inkluderer klassikere som 

Gwyn Jones’s History of the Vikings, Peter Sawyer’s Oxford Illustrated History of the 

Vikings, og Else Roesdahl’s The Vikings, og Richard Hall’s fremragende The World of 

the Vikings. Fergusons målsetting med boken er å redegjøre for tidsperioden. 

Forfatteren anvender Osebergskipet, som er et av tre langskip fra vikingtiden, som 

ble funnet i sørøst i Norge i 19. og 20. århundre som et utgangspunkt for en 

undersøkning om Skandinavias kultur og samfunn.6  Boken har et geografisk 

perspektiv. Forfatteren anvender flere kilder i studiet av vikingene både 

dokumentarer fra velkjente og ofte siterte krøniker, annaler, brev, diplomatiske 

dokumenter, Islandske sagaer, Edda, og arkeologiske funn og lingvistisk og moderne 

vitenskapelige bevis. Boken redegjør for Vikingenes plyndringstokt. Han undersøker 

starten på vikingtiden med angrepene på klostret, vikingenes plyndringstokter, 

vikingenes langskip, og vikingenes kultur og samfunn, krigerne i vikingtiden og 

oppdagerne.7  

 

  

                                                           
6 Mcdonald R., A. (Rusell Andrew), The Vikings: A History (review). Journal of 
World History, Vol.23 (19, pp. 163-167). Robert Ferguson, London: Penguin Books, s. 
163.   

7 Ibid. s. 164.  
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Björn Varenius avhandling redegjør for det nordiske skipet – teknologi og 

samfunnsstrategi i vikingtid og middelaldertid.  Utgangspunktet for diskusjonen i 

avhandlingen er en observasjon av kvalitative egenskaper i det skipsarkeologiske 

kildematerialet fra vikingtid og middelaldertid. Varenius undersøker forskjeller 

mellom den klinkbygde båtens bygningsteknikk og dekorasjon mellom 

vikingtid/tidlig middelalder respektive høy/sen middelaldertid i Skandinavia.8 

Målsettingen med avhandlingen er å påvise behovet av at teknologi og teknologiske 

forandringer tolkes i relevante termer, å analysere den aktive bruken av 

skipssymbolikk mot bakgrunn av historiske data, å belyse forholdet mellom 

skipssymbolikk og skipsteknologi. Björn Varenius undersøker i hvilke sammenheng 

skipet forekommer, hvordan de nevnes, i hvilke funksjoner de anvendes, hvem som 

handterer skipet og deres samfunnsposisjon, og hvordan fungerer samfunnet.9 

Forfatteren redegjør for kongemakt og lederskap i vikingtidens samfunn, og militær 

organisasjon.10 Björn Varenius forteller at for at vi skal forstå bruken av skip i 

skaldediktningen, prosaen og runesteinene må vi forstå betydningen av vaner som 

forekom i stormannskretser i Norden og på kontinentet. Lederskapsutøvningen 

opprettes og vidmaktholdes gjennom allianser og gaver.11 Forfatteren redegjør for 

skipsbilder fra vikingtiden.12 Björn Varenius mener at det fins en kvalitativ forskjell 

mellom vikingtidens og middelalderens skipsbyggeri. Undersøkningen tar for seg 

vikingtidens og middelalderens skipsbyggeri i en tidskontekst. Man kan hypotetisk 

anta at vikingtidens mennesker oppfattet det som at skipet alt fra urtidens tider har 

hatt en symbolsk betydning, i bronsealderens helleristninger og skipssetninger 

opptrer skipet mer allment symbolsk, skipet opptrer i en aktiv rolle under 

vikingtiden. I avhandlingen analyseres fire ulike kildematerial; bildesteiner, 

runesteiner, mynt og sigill. De gotländska bildesteinene er den kildematerialkategori 

som er best tillempet for å skildre en ”historisk” utvikling av skipsmotivet under 

yngre jernalder.13 Osebergskipets dekor har lenge blitt ansett som praktfull på grunn 

av håndverkskvaliteter, men blir interessant først når forsøk gjøres for å koble dette 

                                                           
8 Varenius, B. Det nordiska skeppet: teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och 
medeltid s. 9.  

9 Ibid. s. 12. 
10 Ibid. s. 27.  
11 Ibid. s. 32.  
12 Ibid. s. 97.  
13 Ibid. s. 128.  
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til en meningsfull intensjon. Det er mulig at skipet og alt innehold var avsett som 

gaver, og prakten kan være en slik tolkning. Ikke mindre viktig er det at også en høy 

teknisk kompetanse i seg kan formuleres som et kvalitetskriterium, ”et prektigt skip 

er det”. Den innfallsvinkelen er helt sentral for å kunne plassere vikingtidens 

skipsbygningsteknikk i sin rette sammenheng.14 

 

Even Ballangrud Andersen redegjør for maktsentre i Vestfold som Snorre nevner 

Skiringssal (Kaupang), Holtan, Borre, Geirstad, Tunsberg og Sem i vikingtid. I følge 

forfatteren er Vestfold en sentral region i de første sagaene i Snorre og særlig i 

Ynglingsaga. Snorre forteller først om Halvdan Kvitbein som skal ha vært en mektig 

konge og som tok mye av Vestfold. Når han var død ble han flyttet til Vestfold og 

gravlagt på Skæreid i Skiringssal. Even Ballangrud Andersen forteller at Skæreid 

kjennes ikke lenger som navn, men Skringssal er det samme som Kaupang og det 

samme Skiringssal som Ottar forteller om i sin berømte reisefortelling til kong Alfred 

av Wessex. Halvdan Kvitbeins sønn Øystein skal ha blitt konge etter ham i Vestfold 

og Romerike. Han gravlegges senere i Borre i Vestfold. Halvdan, Øysteins sønn, arvet 

rike. Han hadde hovedgård på Holtan i Vestfold, der han døde og ble gravlagt i haug 

på Borre.15 Even Ballangrud Andersen forteller om Snorres Vestfold. Navnene på 

gårder og steder i Vestfold som Snorre nevner en eller flere ganger er Skiringssal, 

Holtan, Borre, Geirstad, Tunsberg/Tønsberg, Sem, Linnestad og Ramnes. De fleste av 

disse blir knyttet til konger, enten av ynglingeætt eller rikskonger. Forfatteren 

beskriver stormenn fra Vestfold eller stormenn som godt kan ha vært fra Vestfold, er 

Olav Tryggvassons stefar Lodin, Olavs halvbror Torkjell Nevja og den eneste sikre 

stormannen fra Vestfold som Snorre navngir, Lodin Saupprud fra Linnestad i 

Ramnes. I Snorre er Tønsberg et maktsenter som peker seg ut framfor noen i 

Vestfold, først som kongsgård og deretter som en virkelig by. Forfatteren beskriver 

vikingtidens maktsentre i Vestfold og sier at de fleste av stedsnavnene som Snorre 

nevner fra Vestfold i vikingtid og/eller middelalder er kjent som maktsentre både i 

andre skriftlige kilder og fra arkeologiske kilder. Både ynglingekongen Øystein 

Halvdansson Fret og Halvdan Milde ble i følge Snorre gravlagt på Borre. 

Borrehaugene er blant Skandinavias største og kan måle seg med Uppsalahaugene i 

                                                           
14 Ibid. s. 131. 
15 Andersen Ballangrud, E. Makt og maktsentre i vikingtid og middelalder. 
Maktsentre på Østlandet fra ca. 800 til 1200 e. Kr. i Snorre og arkeologiske kilder, s. 
63 ff.   
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Sverige. Forfatteren forteller om skipshaugen på Borre. De mest spesielle funnene 

som ble gjort i 1852 var for eksempel skipsnagler, stigbøyler, sal, seletøy, rideutstyr, 

vognutstyr. Praktfunnene som ble funnet viser at graven må ha vært like godt utstyrt 

som Oseberg og Gokstad.16 Gokstadhaugen som også blir kalt kongshaugen ble gravd 

ut av Nicolay Nicolaysen i 1880. Gravkammeret ble plyndret i vikingtid. Gravgodset 

var veldig rikt og sammenlignet med Osebergfunnet viser det tydelig at de døde har 

tilhørt det samme øverste sosiale sjiktet i vikingtidssamfunnet.17 I følge forfatteren 

har Osebergskogen den høyeste konsentrasjonen av gravminner. Det høye antallet 

gravminner som kanskje har vært her og Osebergfunnet selv tyder på at dette 

området har vært spesielt i yngre jernalder.18 Osebergskipet og resten av det rike 

gravfunnet fra Oseberghaugen kan kanskje mer enn noe annet funn fremheve 

Vestfold som vikingtidens norske sentrum. Skipet ble først funnet i 1903 og 

utgravningen startet i 1904. Haugen var på over 40 meter i diameter og av 

gravfunnene var selvfølgelig skipet det mest markerte. Forfatteren nevner også for 

eksempel en praktfull vogn, fire praktfulle sleder, kister og gjenstander av 

praktkarakter og av vanlig karakter. Forfatteren mener at plasseringen av 

Oseberghaugen er en klar markering av en høvdingslekts maktposisjon rundt 800 e. 

Kr.19  

 

1.6 Teoretisk utgangspunkt 

Mine problemstillinger henger sammen med studiets teoretiske utgangspunkt 

historiebruk.   

Klas-Göran Karlsson og Ulf Zander har forfattet boken Historien är nu, typologi over 

historiebruk. Jeg bruker den for å analysere forskjellige typer av historiebruk utifra 

begrepet: behov, bruk, bruker og funksjon. Klas-Göran Karlsson er professor i 

historie og Ulf Zander er docent og forskerassistent. Klas-Göran Karlsson mener at 

typologien over historiebruk er et forsøk på å illustrere de forskjellige måtene 

historien kan brukes og faktisk brukes. Det fins forskjellige typer av historiebruk som 

dekker forskjellige behov, bruk, bruker og funksjon. Historiebruken deles inn i syv 

                                                           
16 Ibid. s.70 ff.   

17 Ibid. s. 81. 
18 Ibid. s. 94. 
19 Ibid. s. 95 
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grupper vitenskapelig bruk, eksistensiell bruk, moralsk bruk, ideologisk bruk, ikke-

bruk bruk, politisk-pedagogisk bruk og kommersiell bruk. Jeg fokuserer på behov, 

bruk, bruker og funksjon.  I følge forfatteren handler all bruk av historien om 

menneskers søkning etter mening og sammenheng i tilværelsen. Typologien kan fylle 

en funksjon som et instrument for å vise hvordan historien brukes av forskjellige 

brukergrupper med ulike behov og interesser, og med ulike funksjoner som resultat. 

Forfatteren vil at typologien analytisk skal kunne brukes på forskjellige samfunn og 

ulike tider for å gi kunnskap om likheter og forskjeller i spørsmål om historiebruken i 

samfunnet. Historiebrukere skal få et redskap for å reflektere over sin egen bruk av 

historien, og over historiens rolle i samfunnet. Den eksistensielle bruken av historie 

aktiveres av et bruk av å minnes eller glemme for å kjenne orientering og stabilitet i et 

samfunn, og et slikt behov opplever alle mennesker med forskjellig styrke i 

forskjellige samfunn, generasjoner og tidsperioder.20  

Erika Sandström, filosofie doktor i historie, har skrevet boken Historiebruk i Norden 

2007. Fokus er Medeltidsveckan på Gotland og Jamtli. Forfatteren sier at heller ikke 

på Medeltidsveckan trenger det avskrekkende bilde av perioden påvirke hva man gjør 

av den i samtiden. Medeltidsveckan på Gotland og Jamtli Historieland er godt likte 

besøksmål på sommeren der folk kan se fortiden selv om det er to forskjellige 

fortider, tidsepoker og gjenfortellinger.21 Hva er hensikten med den historiske 

fortellingen? Hvorfor vil mennesker være med på historiske arrangement og hva får 

de ut av det? 22 I følge forfatteren mener mange at historie er interessant og viktig. 

Mange reiser til Medeltidsveckan for å treffe folk.23 Forfatteren poengterer at 

middelalderen var en nifs tid, men at middelalderen på Medeltidsveckan er en 

morsom tid. Medeltidsveckans middelaldertid lever et liv som er helt annerledes fra 

det man anser var den riktige middelalder. Folk reiser til historiske begivenheter for å 

ha det gøy.24 Medeltidsveckan er et eksempel på å kunne gjøre noe annet enn hjemme 

i hverdagen. Det er lov å gå med middelalderklær og slappe av og prate med folk man 

ikke kjenner.25 

                                                           
20 Karlsson, K-G., og Zander, U. Historien är nu, s. 58 f.  
21 Sandström, E., Historiebruk i Norden, s. 105.  
22 Ibid. s. 105. 
23 Ibid. s. 108 ff. 
24 Ibid. s. 107. 
25 Ibid. s. 113. 
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Niels Kayser Nielsen har forfattet boken Historiens forvandlinger 2010. Hensikten er 

å drøfte den kulturelle hukommelse som forfatteren mener er identitetskonkret og 

som gjør at vi sier: ”Dette er oss” og ”dette er våres”. Man velger det relevante fra 

fortiden og rekonstruerer det tilbakelagte ut fra nåtidens behov. Historien er ikke lik 

med det som har skjedd tidligere, men lik med våres behov, våres forestillinger og 

våres konstruksjoner av den.26 

 

Ola Svein Stugu har skrevet boken Historie i bruk 2010 og han mener at en 

historiebevissthet eller en historieforståelse i en eller annen form inngår i identiteten 

til hvert menneske, og akkurat som identiteter kan være individuelle og felles, fins 

også felles historieforståelser. Individer er skapt av historiske prosesser og har 

muligheter til å påvirke sin egen situasjon og skape historie selv.27 

Analyseredskapene som er viktige for analysen i dette studiet er Klas-Göran 

Karlssons og Ulf Zanders typologi over historiebruk; behov, bruk, brukere og 

funksjon.  

 

1.7 Avgrensing 

Det som står i fokus er historiebruk i en norsk kontekst under de seneste 100-150 

årene, for eksempel hvordan det fortidige har blitt anvendt for å beskrive dagens 

Norge, hva man vil minnes og hva man ikke vil minnes. Beskrivelsene inneholder 

sjøfart, 800-900 tallet, og urnorsk sjøfartskultur. For at min undersøkning skal 

kunne gjennomføres innom rimelig tid, og også kunne gi noen gjennomførbare 

resultat, krever det en avgrensning i kildematerialet. I undersøkningskapittelet har 

jeg sammenstilt avistekster som Tønsbergs Blad har hatt om samme emne under et 

halvt år.  Byggingen av Osebergskipet startet i 2010. Jeg måtte begrense 

kildematerialet fordi Tønsbergs Blad har skrevet om Osebergskipet under flere år. 

Kildematerialet er 36 nyhetsartikler. Resultatet og analysens materielle grunnlag er 

16 nyhetsartikler som er skrevet mellom 2. januar 2012 til 21. juni 2012 fordi det var 

før og etter sjøsettingen av Osebergskipet. Jeg bruker kildematerialet til å besvare 

oppgavens problemstillinger.  

                                                           
26 Nielsen, N. K., Historiens forvandlinger, s. 309 f.  
27 Stugu, O.S. Historie i bruk, s. 18 f. 
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1.8 Metode, metodekritikk og kilder 

Jeg vil til å begynne med fastslå at det fins mange forskjellige innfalsvinkler å nærme 

seg mitt material på, men jeg har valgt å avgrense meg til historiebruken av 

Osebergskipet. Framgangsmåten og datainnsamling og bearbeiding av kildemateriale 

handler om historiebruken av Osebergskipet i nyhetsartiklene. I dette studiet 

kommer en presseundersøkning og benyttes. Kildene er tekstmaterial som publiseres 

i avisene. Det handler om å tolke tekster. Jeg vil undersøke hva avisartiklene 

inneholder for type av informasjon. Byggingen av vikingkopien er et eksempel på 

historiebruk. Jeg anvender den tidligere forskningen på rekonstruksjonen av 

vikingkopien i Tønsberg. Jeg har valgt Tønsbergs Blad som kilde fordi Osebergskipet 

ble funnet i Oseberghaugen i Tønsberg. Tønsbergs Blad har skrevet mye om 

Osebergskipet. Vikingkopien ble bygget i Tønsberg.  

 

1.9 Kildekritikk 

Undersøkningen er en presseundersøkning av Tønsbergs Blads rapportering. Når det 

gjelder innslagene om Osebergskipet er selve opplegget av historiebruken lik 

hverandre, og nyhetsartiklene handler om håndverkstradisjoner og 

materialkunnskaper og originalt verktøy, og det er litt skriverier som ikke tar for seg 

historiebruk, og derfor kommer jeg ikke til og redevise alle avisartiklene, men 

fremstille en eller flere som er representative for de andre avisartiklene. 

Kildematerialet kan være mangelfullt.  

1.10 Disposisjon 

Jeg beskriver Osebergskipet fra et historisk perspektiv. Deretter beskrives 

målsettingen med denne oppgaven og problemstillingene. I forskningsoversikten tar 

jeg opp tidligere forskning som jeg har valgt å benytte meg av i denne oppgaven. I 

metodekapittelet beskrives studiens kildematerial og den metodologiske 

framgangsmåten som ligger til grunn for analysekapittelet. I bakgrunnskapittelet er 

det en oversikt over vikingtiden, Osebergfunnet, og byggingen av vikingkopien. I 

undersøkningen har jeg gått gjennom nyhetsartikler i Tønsbergs Blad som fokuserer 

på historiebruk. Avslutningsvis følger en sluttdiskusjon som kobles til 

problemstillinger og sammenstiller analysen.  
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2 Bakgrunn  

2. 1 Vikingtiden 

Nordens vikingtid varte nesten 250 år, fra ca. 800-1050. Tidsperiodens skipstype, 

vikingskipene fantes fortsatt i den tidlige middelalder. Søren Vadstrup bruker 

betegnelsen vikingskip også om skip fra 1100-tallet fordi skipene har samme 

grunntrekk som de egentlige vikingskipene.28 Skipene var en av vikingtidens beste 

utviklede frambringelser. Vikingtiden hadde avanserte materialkunnskaper, 

avanserte håndverksmetoder, avanserte hydro- og seildynamisk kunnskap, og at disse 

tingene til sammen har frambrakt noe av det mest storartede både for sin tid og også i 

forhold til våre dager.29 Det skal vel sies at de ved denne tid også savnet konkurranse 

på havet. Frankerriket holdt seg på land.  

På begynnelsen av det 11. århundre begynte Skandinavias monarker å bygge store 

krigsskip. Disse skipene kunne være store og små og skulle kunne transportere så 

mange som mulig raskest mulig. Dette var begynnelsen på vikingenes krigsskip eller 

langskip.30 Osebergskipet er det mest spektakulære skip fra vikingtiden. Skipet er 

bygget av eik og er 21,58 meter lang og 5,10 meter bred. Kjølen er formet i en lang flat 

bue akterut, dyptgående midtskips hvor skroget er bredest og gjør at skipet er veldig 

lett å svinge. Baugen og akterspeilet er hogget fra nøye utvalgte deler av eik og er 

skjøtet sammen i hovedkjølens trevirke.31 

Vikingtiden er en av de mest spennende tidsperiodene i Europas historie. 

Osebergskipet er fra Skandinavisk vikingtid. Osebergskipet ble funnet i en gravhaug 

på Oseberg. Den 13. juni 1904 begynte utgravningene. Da skipet ble tatt opp var det 

2000 deler som måtte settes sammen. Det var mange treskjæringer på skipet og 

mange gjenstander. Vikingene bygde vikingskip til roing og seiling. Stiftelsen Nytt 

                                                           
28 Vadstrup, S. I vikingernes kølevand: erfaringer og forsøg med danske, svenske og 
norske kopier af vikingeskibe 1892-1992, s. 8. 

29 Ibid. s. 158. 
30 Durham, K, & Noon, S., Viking longskip, s. 35. 

31 Ibid. s. 15 f. 
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Osebergskip har bygget en kopi av Osebergskipet. Den 17. juni 2010 startet byggingen 

av en arkeologisk kopi av det eldste skipet fra vikingtiden.32   

 

2.2 Osebergfunnet 

 

Nina Nordström forteller om ”Osebergsfyndet och den moderna arkeologin” i boken 

Odens oga – mellan människor och makter i det förkristna Norden. Odin’s Eye – 

Between people and powers in the pre-Christian North.  

 

“Et skepp kommer lastat” så lyder första frasen i en ordlek som utan tvekan 

skulle kunna inleda en berättelse om Osebergsfyndet. Men det är ett skepp så 

till brädden fylt av saker, av de vackraste ting att det kan vara svårt att besvara 

ordlekens följande fråga – ”med vad?”. 33  

 

Skipet med dets innhold ble gravd fram 1904 like utenfor Tønsberg. Utgravningen ble 

ledet av professor Gabriel Gustafson, og var en prøvelse for den arkeologiske 

ekspertisen den gangen for drøyt hundre år siden, noe som det uten tvil også ville 

være i dag. Nedsenket i blåleire og dekt av torv lå skipet sammen med all slags 

gjenstander. Det skulle nesten være enklere å svare på spørsmålet ovenfor med det 

som ikke fantes med, det som savnes i lasten. Kanskje var det også det man gjorde 

når man konstaterte at smykkene, alt det gull og sølv man forventet seg var borte. I 

eksempelet med Osebergfunnet fantes kunnskap om andre tidligere framgravde 

vikingskip, det like velbevarte Gogstadskipet, et stort velbygd skip. Deretter kommer 

Osebergfunnet. Arkeologene stod innfor et sirligere, dekorert og mindre stabilt skip. 

Allerede fra begynnelsen er det tydelig at dramaturgien rundt Osebergfunnet ble styrt 

av et tidligere funn samt en litterær kilde. Det handler om en øyevitneskildring fra 

900-tallet av hva man tror var en skipsbegravning av en viking i Russland. 

Arkeologen Gabriel Gustafson som gravde fram funnet, stod innfor et nærmest 

                                                           
32 http://www.osebergvikingskip.no/documents/osebergskipet.php, Stiftelsen Nytt 
Osebergskip. Bygging av en fullskala kopi av Osebergskipet. Et prosjekt for 
forskning og formidling. Tønsberg 2008? http://snl.no/vikingskip. 
33 Nordström, N. ”Osebergsfyndet och den moderna arkeologin”, Odens oga – mellan 
människor och makter i det förkristna Norden. Odin’s Eye – Between people and 
powers in the pre-Christian North, 1 april 2006-28 januari 2007 s. 239.  
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målløst slag når det gjaldt å konservere og tolke alt material. Osebergfunnet kommer 

vi trolig aldri å slutte å diskutere.34 

 

2.3 Oversikt over byggingen av vikingkopien 

Knut Paasche forteller at Osebergprosjektet skal lage ny dokumentasjon av 

Osebergskipet for å se om det går å lage små endringer i materialet av skipets form, 

og lage tegninger av alle skipsdelene, og lage en ny tegning av skipet i tre dimensjoner 

som kan brukes til å regne ut skipets styrke.35  

Vibeke Bischoff er skipsrekonstruktør og hun skriver at Osebergprosjektet har bygget 

en rekonstruksjonsmodell i 1:10 i papp for å kunne arbeide med skroget i en 

sammenhengende form. I rekonstruksjonen ble det arbeidet med bordene på 

styrbord side.  Fremgangsmåten var å konstruere en symmetrisk bygd modell i 1:10 

fra bordene på styrbord side, inntømmeret fra både styrbord- og babord side ble 

brukt i vurderingen av formen.  Det ble brukt fotoskann, laserskann og tegninger og 

skisser av skipet, foto av originalen uten dørk, og video og foto fra utgravningen.36 

For å kunne bestemme Osebergskipets skrogform ble det laget en rekonstruksjons-

modell i papp 1:10. Pappet hadde samme dimensjon som bordene i originalen har og 

overlappet med neste bord, 2,5 mm midtskips, og 2 mm i stevneområdene. Modellen 

ble bygget for å dokumentere skipet og forarbeid for å bygge skipet i full størrelse.37  

Geir Røvik er båtbygger i SNOS og han forteller at forprosjektet skal ha en 

vitenskapelig forskning og formidlingsformål. Forskningen skal se etter nye svar 

rundt Osebergskipets opprinnelige utseende. Ny viten skal være koblet til det 

arkeologiske materiale og kjente metoder for rekonstruksjon. Formidling av 

prosjektet skal skje gjennom seminarer om fagfeltet, på hjemmesiden til Stiftelsen 

Nytt Osebergskip, og skal gi ut en publikasjon. Skipet har vært utsatt for mange 

                                                           
34 Nordström, N. ”Osebergsfyndet och den moderna arkeologin”, Odens oga – mellan 
människor och makter i det förkristna Norden. Odin’s Eye – Between people and 
powers in the pre-Christian North, 1 april 2006-28 januari 2007 s. 239 ff.  
35 Paasche, K. ”Ny dokumentasjon av skipet”. Rekonstruksjonen av Osebergskipets 
form. Rapport fra Osebergskipet 2006. Oslo, Roskilde, Tønsberg 18.12.2007, s. 9.   
36 Bischoff, V. ”Rekonstruksjon, metode og modell”. Rekonstruksjonen av 
Osebergskipets form. Rapport fra Osebergskipet 2006. Oslo, Roskilde, Tønsberg 
18.12.2007, s. 15. 

37 Ibid. s. 24.  



17 
 

forandringer og slitasjer fra det ble bygget i 820, til den rekonstruksjonen vi kan se på 

Vikingskipsmuseet i dag. I graven ble skipet ødelagt og delt opp i flere deler. Skipet 

ble plukket opp. Skipssidene var presset ned og bunnen var vrengt. Rekonstruksjonen 

kan vurderes på nytt og kanskje nye metoder og innfallsvinkler kan gi nye svar. I følge 

Geir Røvik kan ny viten om rekonstruksjonen gjøre at skipet rekonstrueres slik skipet 

opprinnelig så ut når skipet ble bygget i år 820. Alt treverk blir fotografert og 

treverket kan bli rekonstruert, og kan komme nærmere treets opprinnelige form. 

Skipet kan få korrigert form og skipet kan for eksempel bli mer sjødyktig.38   

Geir Røvik redegjør for byggeprosjektet. I følge Røvik har Norsk Marinteknisk 

Forskningsinstitutt A/S/MARINTEK i Trondheim planlagt undersøkelser av det ”nye 

Osebergskipet”. Geir Røvik forteller at modellforsøk vil bli gjennomført med 1:10 

testmodell av ”Nytt Osebergskip” og med eksisterende 1:10 testmodell av 

”Dronningen”, som ble fremstilt og testet etter forliset i 1988. Når begge modeller blir 

testet vil man trolig se effekten av geometriforskjeller i begge skrogene. Forsøkene vil 

bli gjort i stille vann og med dokumentasjon av motstand, sidekraft, rullemoment og 

gir-moment. Forberedelsene og tanktesting av modell vil bli utført Marintek i 

Trondheim mellom desember 2007 og mars 2008. Geir Røvik forteller at byggingen 

av fullskalarekonstruksjonen skal gjøres så arkeologisk riktig som mulig. Det skal 

brukes verktøy og metoder fra vikingtid. Byggeprosjektet skal gjennomføres i 

Tønsberg. SNOS har ansvar for fullskalabyggingen. Verktøyet blir smidd av lokale 

smeder. Materialer blir valgt for å ligne på originalen. Osebergskipets sjødyktighet 

har vært diskutert. Hovedmålet med å bygge en fullskala rekonstruksjon er å bygge 

en historisk korrekt rekonstruksjon på bakgrunn av en ny tolkning og rekonstruksjon 

av skipets skrogform. Og bygge et nytt skip som kanskje er mer sjødyktig enn den 

kunnskap vi har hatt om Osebergskipet fra tidligere forskning.39  

Trond Rødsmoen har skrevet om kopien av Osebergskipet i Levende historie og han 

forteller at 20. juni sjøsettes en kopi av Osebergskipet, 1178 år etter at originalen ble 

hauglagt. Byggingen skaper vikingfeber i Tønsberg. Det er mange som besøker 

byggeplassen for å se på byggingen og gamle håndverkstradisjoner og vasse i trespon. 

                                                           
38 Røvik, G. ”Forprosjektbeskrivelse”. Rekonstruksjonen av Osebergskipets form. 
Rapport fra Osebergskipet 2006. Oslo, Roskilde, Tønsberg 18.12.2007, s. 55.    
39 Røvik, G. ”Vegen videre, tankeforsøk, og byggeprosjekt”. Rekonstruksjonen av 
Osebergskipets form. Rapport fra Osebergskipet 2006. Oslo, Roskilde, Tønsberg 
18.12.2007, s. 41. 
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Det er en spesiell stemning her. Omgivelsene er moderne, men håndverkerne selv er 

kledd i arbeidsantrekk inspirert av vikingtiden. Her lukter det sjø, tjære og treverk. 

Her blandes måkeskrik og økseslag. Og midt oppi alt er skipsskroget. Stiftelsen Nytt 

Osebergskip ble grunnlagt i 2005 og byggingen startet sommeren 2010. Onsdag 20. 

juni, to år og tre dager seinere, skal nye Oseberg sjøsettes, og kong Harald og 

dronning Sonja skal være med. Det er over 100 personer, fra fast ansatte fagfolk til 

flere titalls frivillige som bruker kvelder og helger på prosjektet. Byggingen skaper 

arbeidslyst. Målet er å gjøre Vestfold til Norges fremste vikingfylke, sier daglig leder 

og trebåtbygger.  Osebergskipet ble bygget i ca. 820, hauglagt i 834, gravd fram i 

1904, restaurert og utstilt på Vikingskipsmuseet. Seilbare kopier har blitt laget før, 

men ikke like grundig vitenskapelig som nå. Daglig leder forteller at skipet vi bygger 

nå vil være mer lik originalen enn selve originalen på Vikingskipsmuseet. 

Osebergskipet er det mest komplette vikingskipsfunnet i verden og satt sammen for 

over hundre år siden. I dag har forskerne mer viten om det opprinnelige skipets 

konstruksjon og sjøegenskaper og teknologi som kan gjenskape nøyaktige modeller. 

Stiftelsen Nytt Osebergskip bruker tilnærmet like materialer, verktøy og 

byggeteknikker som på 800-tallet og den eksperimentelle arkeologien gir mer 

kunnskap. Stiftelsen Nytt Osebergskip har brukt nesten 14 millioner kroner når 

skipet er ferdig, sier styreleder i Stiftelsen Nytt Osebergskip. I tillegg til gjengen som 

bygger skipet, fins smedgruppe, seilgruppe, tekstilgruppe, guidegruppe og rogruppe. 

Skipet har 30 årer. Etter sjøsettingen blir det testroing og testseilas. Skipets faste 

plass blir der det er bygget ved kaia i Tønsberg, i et planlagt båthus i glass, og det er 

plass til en Osebergutstilling av andre kopigjenstander.40  

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Rødsmoen, T. Levende historie, ”Snart vann under vikingkjølen”, 3/2012, s. 16 f.  
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3 Undersøkning 

3.1 Tønsbergs Blad januar-juni 2012 

Jeg har gått igjennom Tønsbergs Blad for å finne avistekster som tar for seg 

Osebergskipet før og etter sjøsettingen av vikingkopien. Fokus ligger på 

historiebruken. Jeg anvender analyseredskapene behov, bruk, brukere og funksjon 

når jeg leter etter historiebruk i nyhetsartiklene.  

Jeg strukturerer avistekstene etter den eldste avisteksten først og den nyeste 

avisteksten sist.  

Den 2. januar 2012 tas spørsmålet opp om håndverkstradisjoner. Hans Christian 

Moen innleder avisartikkelen med å fortelle at kopien bygges med eldgamle 

håndverkstradisjoner. Stiftelsen Nytt Osebergskip vil bygge en kopi av Osebergvogna. 

Osebergskipet med gjenstander står utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. 

Prosjektleder i Stiftelsen Nytt Osebergskip kommenterer det hele med:  

”Vi mangler fortsatt trær. Jeg får si som Olav den hellige sa i 1025: Jeg trenger 

tømmer!”. 

Avisartikkelen 9. februar 2012 beskriver Lindahlplan, byggeplassen for vikingkopien 

etter sjøsettingen. Lindahlplan skal utvikles og det skal bygges naust/glasshus for 

skipet, folk kan oppleve båten som del av en levende formidling. Skipet skal 

drives/seiles, og mannskapet skal på turer i sesongen.  

Den 14. februar 2012 drøftes dyrestolpehoder som ble funnet i Osebergskipet. De 

utskårne dyrehodene ble kanskje brukt som dekorasjon og i rituell sammenheng, og 

skattene fra vikinggravene skal dokumenteres for framtiden. Avisartikkelen forteller 

at Oseberg-vogna er kopiert. En av Oseberg-gravens fire utskårne sleder er snart 

ferdig. Kulturhistorisk museum, Vikingskipshuset på Bygdøy forteller at egentlig 

burde alt bli kopiert fordi det finnes mye i samlingen, men at det ikke er praktisk eller 

økonomisk og at det som har forskningsinteresse eller spesielle praktgjenstander blir 

valgt.  Artikkelen rapporterer om eneste funn av en hestesadel fra vikingtid, fra den 

gang rytteren måtte ri uten stigbøyler. Kopierer for vitenskapelig dokumentasjon og 

for å holde tradisjonshåndverk i hevd, og for å fremskaffe sikkerhetskopi av verdifulle 

gjenstander hvis originalen blir ødelagt, utlån til utstillinger. Artikkelen fortsetter å 
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skildre vikingtiden. Interessen for vikingtiden har økt internasjonalt. Vikingene 

fasinerer store deler av verden, ikke minst USA.  

De historiske artiklene skildrer byggingen av vikingkopien. For eksempel 

avisartikkelen for 25. februar 2012 der byggeleder i Stiftelsen Nytt Osebergskip 

forteller om byggingen av vikingkopien. På originalskipet har brandene flotte 

utskjæringer, og det får replikaens brander også.  

Avisartikkelen 28. februar 2012 har referert riksantikvaren som mener at en slik kopi 

kan gi viktig kunnskap om konstruksjon og funksjon av skip. I tillegg kan kopien ha 

stort formidlingspotensial. I følge riksantikvaren er det viktig å sikre, istandsette 

autentiske fartøy og kulturminner. 

Den 29. februar 2012 har Hans Christian Moen forfattet en artikkel om Stiftelsen 

Nytt Osebergskip som har bygget kopi av praktkista fra Osebergfunnet. 

Avisartikkelen har med bilde av praktkista og kista har 1536 nagler, kista består av 

håndsmidde nagler, håndlaget lås og mye trearbeid.  

Overskriftene i avisen for 3. mars 2012 handler er om sjøsettingen. Det blir folkefest. 

Avisartikkelen fortsetter å skrive om Tønsberg og sjøsettingen av vikingkopien.  

”Norge har vært kongedømme i godt over 1100 år, like lenge som Tønsberg har 

vært regnet som by. Allerede på den tiden det originale Osebergskipet ble 

bygget, i første halvdel av 800-tallet, fantes det småkonger. At en representant 

for en over tusen år gammel tradisjon døper en replika av et over tusen år 

gammelt skip, i en visstnok mer en tusen år gammel by, virker ikke helt 

urimelig”.  

Avisartikkelen 8. mars 2012 handler om Oseberg Speidergruppe. Prosjektleder i 

SNOS forteller at SNOS satte i gang et samarbeid med Oseberg speidergruppe. De er 

her fortsatt. Frivillige er en garanti for fortsatt liv for skipet og kanskje fast aktivitet 

på byggeplassen. Frivillige jobber på plassen og kler seg i vikingklær. Det skaper 

aktivitet og noe og oppleve for publikum.  

Den 4. april 2012 tas spørsmålet opp om byggeplassen etter sjøsettingen. Det er viktig 

at det skjer aktivitet på byggeplassen, og det er viktig å opprettholde interessen. Det 

kan bli bygd både vogn, lettbåt og to vikingskip på Lindahlplan.  
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Avisartikkelen for 13. april 2012 forteller at vikingene har etterlatt seg flere spor i 

Vestfold enn noe annet sted i Norge. Vi har fått kunnskap om skip, håndverk, skikk 

og bruk for tusen år siden. Vestfold kan vise sjøfartshistorien fra vikingtiden til i dag 

og få publikum fra Norge og utlandet.  

Styreleder i SNOS forteller om Lindahlplan til Tønsbergs Blad 18. april 2012. 

Lindahlplan kan bli vikingodden. Osebergfunnet er både et nasjonalt klenodium og 

en viktig del av verdensarven. Osebergskipet er på ti på topp listen over verdens 

viktigste funn. SNOS skal bygge en kopi av Osebergvognen og har kopiert 

praktkisten. SNOS skal fortsette å bruke Lindahlplan og den lille glasskiosken. SNOS 

trenger båthuset for å kunne formidle hele Osebergfunnet.  

Avisartikkelen 15. mai 2012 rapporterer at Osebergskipet skal brukes til forskning på 

seil- og roteknikk i vikingtiden og brukes slik at flere får oppleve vikingtiden selv. 

Artikkelen spør om Lindahlplan bør bytte navn etter at vikingene har erobret plassen. 

SNOS har jobb i minst to år til, og det skal reises et båthus til Osebergskipet. 

Prosjektleder spør om Lidahlplan kanskje skal hete ”Osebergodden” eller 

”Vikingodden”.  

Avisartikkelen 24. mai 2012 rapporterer at ormehodet ble montert på det nye 

Osebergskipet. Skipets ”spydspiss” ormehodet er på plass. Selve symbolet på skipet.  

Den 30. mai 2012 har Morten Børsum forfattet en artikkel om amerikanske elever 

som har bygget Osebergskipet. Elevene har bygget sin egen modell av Osebergskipet. 

Elevene leste om Osebergskipet på engelsk på nettstedet til SNOS. Elevene følger med 

på byggingen og læreren sier: ”We are all cheering for you as you approach your 

launch date”.  

Overskriftene i avisen for 19. juni 2012 handler om det nye Osebergskipet. 

Osebergskipet er bygget med originalt verktøy. Eksempel på verktøy er skjeggøks, 

hammer, trekkhøvel, kneppert, skjebor, profilskrape, kniv, skavøks. Osebergskipet er 

bygget av eik fra Danmark og Norge. Det har gått med ca. 50 eiketrær til byggingen av 

skipet. Vikingene laget jern fra myrmalm. Innholdet i myrmalmjernet i originalskipet 

ble analysert og jernet har samme kjemiske innhold. Naglene er håndsmidde på 

byggeplassen. Med sine plyndrings- og handelsferder og sine koloniseringsframstøt, 

kom vikingene til å sette et sterkt preg på europeiske forhold i mer enn 200 år. Det 

var flere grunner til det. En av disse er nordboernes avanserte skipsbygging.  
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Avisartikkelen 21. juni 2012 forteller om sjøsettingen. Det ble en majestetisk 

sjøsetting for ”Saga Oseberg”. ”Saga Oseberg” ble navnet på kopien av verdens 

viktigste vikingskip. Tønsberg Blad hadde navnkonkurranse i januar 2012. Oseberg 

tilhører originalen. Men Saga i tillegg markerer noe nytt. Vi får ny kunnskap om 

vikingtiden, ikke av røverne, men om de fantastiske båtbyggerne og sjømannskapet 

de utførte.  

 

3.2 Analyse 

Fokus i analysen er forskjellige journalisters historiebruk når de beskriver 

rekonstruksjonen av Osebergskipet i Tønsbergs Blads nyhetsartikler.  

Når det gjelder innslagene om Osebergskipet er selve opplegget av historiebruken lik 

hverandre, og journalistene forteller om håndverkstradisjoner og 

materialkunnskaper og originalt verktøy.  

Avisene gir et bilde av vikingtidens båttype. Avistekstene om Osebergskipet er skrevet 

på 1-2 sider. Artiklene har med bilder av båtbyggerne og vikingkopien. Båtbyggerne 

har på seg vikingklær.   

Avisene skildrer Osebergskipet, intervjuer styreleder og prosjektleder i SNOS, og 

beskriver byggingen av vikingkopien. 

Avisene setter fokus på byggingen av kopien i mange av avistekstene. Vikingkopien er 

gjennomgående i Tønsbergs Blads artikler.    

Den fremste og mest tydelige historiebruken i avisene er at kopien bygges med 

vikingenes håndverkstradisjoner og originalt verktøy.  

Historiebruken som løftes fram i nyhetsartiklene er vikingenes håndverkstradisjoner 

og originalt verktøy.  

Journalistene skildrer Osebergskipet på en gjennomgående positiv måte, og forteller 

at det er mange som besøker byggeplassen og prater med båtbyggerne.  

 
Avistekstene rapporterer om forskjellige typer av historiebruk utifra begrepet: behov, 

bruk, bruker og funksjon. SNOS skal fortsette å bruke byggeplassen, og det er viktig å 

opprettholde interessen. Det kan bli bygd både vogn, lettbåt og to vikingskip på 
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Lindahlplan. Osebergskipet skal brukes til forskning på seil- og roteknikk i 

vikingtiden og brukes slik at flere får oppleve vikingtiden selv. Elever bygger sin egen 

kopi av vikingkopien.  

Før sjøsettingen av Osebergskipet heter vikingkopien Osebergskipet og etter 

sjøsettingen heter Osebergskipet Saga Oseberg. Sjøsettingen av vikingkopien ble vist 

på TV-Vestfold.  

Klas-Göran Karlsson mener at typologien over historiebruk er et forsøk på å illustrere 

de forskjellige måtene historien kan brukes og faktisk brukes. Det fins forskjellige 

typer av historiebruk som dekker forskjellige behov, bruk, bruker og funksjon.  

Behovet og bruken av byggeplassen er felles historie som kan skape større iver for 

fellesskapet, det gir lokalsamfunnet legitimitet og noe å være stolt over. Brukerne av 

byggeplassen er båtbyggerne. Funksjonen med byggearbeidet er å forske på seil- og 

roteknikk i vikingtiden.  

Rekonstruksjonen av skipet bygges slik som vikingene gjorde det i vikingtiden. 

Kopien bygges med vikingenes håndverkstradisjoner. Osebergskipet er bygget med 

originalt verktøy. Eksempel på verktøy er skjeggøks, hammer, trekkhøvel, kneppert, 

skjebor, profilskrape, kniv, skavøks. Vikingene laget jern fra myrmalm. Innholdet i 

myrmalmjernet i originalskipet ble analysert og jernet har samme kjemiske innhold. 

Naglene er håndsmidde på byggeplassen. 

De forskjellige typene av bruken som fremtrer her er behov, bruk, brukere og 

funksjon.  

Niels Kayser Nielsen mener er identitetskonkret og som gjør at vi sier: ”Dette er oss” 

og ”dette er våres”. Båtbyggerne kan si at ”dette er våres”. Det er vi som har bygget 

kopien av Osebergskipet. Rekonstruksjonen av skipet skapes fordi Osebergskipet skal 

brukes til forskning på seil- og roteknikk i vikingtiden. Motivet til Stiftelsen Nytt 

Osebergskip er at vikingkopien skal drives/seiles, og båtbyggerne vil fortsette å bygge 

vogn, lettbåt og to vikingskip. Publikumsinteressen for vikingkopien er stor og det er 

mange som besøker byggeplassen og prater med båtbyggerne. Frivillige jobber på 

plassen og kler seg i vikingklær. Det skaper aktivitet og noe og oppleve for publikum.  

Byggearbeidet brukes i undervisningen på skolen og amerikanske elever har bygget 

Osebergskipet. Elevene har bygget sin egen modell av Osebergskipet. Elevene leste 

om Osebergskipet på engelsk på nettstedet til SNOS.  
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Ola Svein Stugu mener at en historiebevissthet eller en historieforståelse i en eller 

annen form inngår i identiteten til hvert menneske, og akkurat som identiteter kan 

være individuelle og felles, fins også felles historieforståelser. Felles historie kan være 

med på å skape større iver for fellesskapet. Lokalsamfunnets stolthet er fortellinger 

om egen fortid for eksempel vikingtiden og Osebergskipet.   

Jeg sammenligner motivet til Stiftelsen Nytt Osebergskip med motivet til dem som 

arrangerer Medeltidsveckan. Motivet til Medeltidsveckan er at du kan gjøre noe annet 

enn hjemme i hverdagen. Det er lov å gå med middelalderklær og slappe av og prate 

med folk man ikke kjenner. På byggeplassen er det båtbyggerne som går med 

vikingklær og ikke publikum. Motivet til Stiftelsen Nytt Osebergskip er at 

vikingkopien skal seiles/drives og båtbyggerne vil fortsette å bruke byggeplassen, og 

det er viktig å opprettholde interessen. Det kan bli bygd både vogn, lettbåt og to 

vikingskip på Lindahlplan. Osebergskipet skal brukes til forskning på seil- og 

roteknikk i vikingtiden og brukes slik at flere får oppleve vikingtiden selv. Vi får ny 

kunnskap om vikingtiden, ikke av røverne, men om de fantastiske båtbyggerne og 

sjømannskapet de utførte.   

Her kobler jeg relevant tidligere forskning til analysen.  De eldre 

forskningsresultatene tok for seg Osebergskipet, som er et av tre langskip fra 

vikingtiden, som et utgangspunkt for en undersøkning om Skandinavias kultur og 

samfunn, og Vikingenes plyndringstokt, og redegjør for det nordiske skipet – 

teknologi og samfunnsstrategi i vikingtid og middelaldertid, og undersøker forskjeller 

mellom den klinkbygde båtens bygningsteknikk og dekorasjon mellom 

vikingtid/tidlig middelalder.  

 

Eldre forskning analyserer den aktive bruken av skipssymbolikk mot bakgrunn av 

historiske data, og belyser forholdet mellom skipssymbolikk og skipsteknologi, og 

redegjør for kongemakt og lederskap i vikingtidens samfunn, og militær organisasjon, 

og for skipsbilder fra vikingtiden.  

 

Forskningen poengterer at Osebergskipets dekor lenge har blitt ansett som praktfull 

på grunn av håndverkskvaliteter.  I tidligere forskning er maktsentre i Vestfold i 

vikingtiden viktig, og konger, enten av ynglingeætt eller rikskonger. Borrehaugene er 

blant Skandinavias største og kan måle seg med Uppsalahaugene i Sverige. 
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Osebergskipet og resten av det rike gravfunnet fra Oseberghaugen kan kanskje mer 

enn noe annet funn fremheve Vestfold som vikingtidens norske sentrum, og 

plasseringen av Oseberghaugen er en klar markering av en høvdingslekts 

maktposisjon rundt 800 e. Kr.  

 

Ny forskning viser at vikingenes håndverkstradisjoner, seiling- og roteknikk og 

originale verktøy og materialkunnskaper er viktigst.  
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4 Avsluttende diskusjon og sluttsatser 

I dette avsnittet skal sluttsatser dras utifra det empiriske og problemstillingene 

besvares, og analysemodellen skal vurderes. For å besvare målsettingen har fire 

problemstillinger blitt formulert. Hvordan og hvorfor skapes rekonstruksjonen av 

skipet? Hvilket motiv driver aktørene bakom prosjektet? Hvordan er 

publikumsinteressen for vikingkopien? Hvordan brukes byggearbeidet i 

undervisningen på skolen?  

 

Jeg har lagt opp og gjennomført studiet som en presseundersøkning under 

tidsperioden januar-juni 2012. Kildene er tekstmaterial som publiseres i avisene. For 

å finne historiebruken av Osebergskipet i mediene undersøker jeg Tønsbergs Blads 

rapportering av Osebergskipet. Jeg bruker materialet til å besvare oppgavens 

problemstillinger. Byggingen av vikingkopien er et eksempel på historiebruk. 

Studiets teoretiske utgangspunkt er historiebruk og jeg anvender Klas-Göran 

Karlssons og Ulf Zanders typologi over historiebruk til å analysere forskjellige typer 

av historiebruk av Osebergskipet utifra begrepet: behov, bruk, bruker og funksjon. Et 

annet teoretisk utgangspunkt hadde kunnet påvirke resultatet i undersøkningen, og 

den konkrete metoden og kildematerialet kan være mangelfull. Det er viktig å være 

realistisk.  

Dette studiet viser at historiebruken av Osebergskipet utifra begrepet: behov, bruk, 

bruker og funksjon er viktig for lokalsamfunnet, fordi behovet og bruken av 

byggeplassen er felles historie som kan skape større iver for fellesskapet, det gir 

lokalsamfunnet legitimitet og noe å være stolt over. Tønsberg blir vikingbyen i Norge. 

Byggeplassen er åpen for publikum og det skaper aktivitet og noe og oppleve for 

publikum, og publikum kan oppleve båten som del av en levende formidling. 

Publikum får oppleve båtbyggerne på byggeplassen, publikum kan prate med 

båtbyggerne og andre som de ikke kjenner som besøker byggeplassen, og de kan 

oppleve noe annet enn det de opplever hjemme i hverdagen, og det passer bra med 

studiet til Erika Sandström om Medeltidsveckan på Gotland. Brukerne av 

byggeplassen er båtbyggerne som bruker originalt verktøy og har på seg vikingklær, 

og de kan si at ” Dett er oss”, og ”dette er våres”, som passer bra med forskningen til 

Niels Kayser Nielsen som sier at den kulturelle hukommelse er identitetskonkret og 

som gjør at vi sier: ”Dette er oss” og ”dette er våres”, og båtbyggerne kan opprettholde 
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interessen for vikingkopien og byggearbeidet, man velger det relevante fra fortiden og 

rekonstruerer det tilbakelagte ut fra nåtidens behov. Historien er ikke lik med det 

som har skjedd tidligere, men lik med våres behov, våres forestillinger og våres 

konstruksjoner av den. Ola Svein Stugu mener at vi har muligheter til å påvirke vår 

egen situasjon og skape historie selv og det har Stiftelsen Nytt Osebergskip gjort i 

Tønsberg. Funksjonen med byggearbeidet er å forske på seil- og roteknikk i 

vikingtiden, og mannskapet skal på turer i sesongen. Osebergskipet er forskning på 

skipsarkeologi og vikingskip.  SNOS organiserer alt selv og får hjelp fra mange 

frivillige. 

Studiet viser at rekonstruksjonen av skipet bygges slik som vikingene gjorde det i 

vikingtiden. Kopien bygges med vikingenes håndverkstradisjoner. Osebergskipet er 

bygget med originalt verktøy. Eksempel på verktøy er skjeggøks, hammer, trekkhøvel, 

kneppert, skjebor, profilskrape, kniv, skavøks. Vikingene laget jern fra myrmalm. 

Innholdet i myrmalmjernet i originalskipet ble analysert og jernet har samme 

kjemiske innhold. Naglene er håndsmidde. 

Studiet viser at rekonstruksjonen av skipet skapes fordi Osebergskipet skal brukes til 

forskning på seil- og roteknikk i vikingtiden. Motivet til Stiftelsen Nytt Osebergskip er 

at vikingkopien skal drives/seiles, og båtbyggerne vil fortsette å bygge vogn, lettbåt og 

to vikingskip. Osebergskipet skal brukes til forskning på seil- og roteknikk i 

vikingtiden og brukes slik at flere får oppleve vikingtiden selv.  

Byggearbeidet brukes i undervisningen på skolen og amerikanske elever bygger sin 

egen kopi av vikingkopien. Elevene leste om Osebergskipet på engelsk på nettstedet 

til SNOS. 

Det jeg oppfatter som unikt med undersøkningen er at vi får lære om seiling- og 

roteknikk fra vikingtiden og originalt verktøy, og ikke om krigerne i vikingtiden. 

Osebergskipet ble funnet i Oseberghaugen i Tønsberg og vikingkopien ble bygget i 

Tønsberg.  
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