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1.0

INNLEDNING

Vikingskipet Saga Oseberg er en arkeologisk replika av Osebergskipet fra Tønsberg i
Vestfold, bygd 2010-2012 av Stiftelsen Nytt Osebergskip. Byggeplassen var Lindahlplan ved
Oseberg kulturhus i Tønsberg. Byggingen foregikk med tilsvarende materialer og
håndverksteknikker som ble brukt da originalskipet ble bygd i år 820. Saga Oseberg skal
bidra til å videreutvikle Vestfold til et sentrum for formidling av vikingtiden og til forskning
om vikingskipene. Etter sjøsettingen av Saga Oseberg i Tønsberg 20. juni 2012 tok det ikke
lang tid før spørsmålene om farging og impregnering av seilet meldte seg.
Oseberg Ullseilgruppe ble dannet i april 2012 og vi tok fatt på oppgaven for å besvare disse
spørsmålene. Søk på internett ga oss lite informasjon om impregnering og farging av ullseil.
Vi tok derfor kontakt med erfarne fagfolk i de ulike tradisjonsbåtmiljøene i Norge og
vikingskipsmuseer i Norge og Danmark, men her var det ganske sparsomt med informasjon
om ullseil. Dette måtte vi rett og slett finne ut av!
Vi startet med å diskutere på hvilken måte vi skulle farge og/eller impregnere ullseilet vårt,
for å bevare det på best mulig måte. Farge- og impregneringsmetoden måtte også være
tidsriktig for vikingtiden og uten bruk av kunstig fremstilte fargestoffer.
Vi ønsket å gjøre våre egne erfaringer, ut i fra den kunnskapen vi kunne tilegne oss i løpet
av en forskningsperiode.
Resultatet av forskningsprosjektet vårt måtte være så grundig undersøkt og forsket på, at vi
ikke under noen omstendigheter forringet kvaliteten på seilet. Vi hadde et sterkt fokus på
at vi ikke skulle utsette seilet for skade eller i verste fall ødelegge det. Vi skulle forvalte
store verdier, målt i både lang arbeidsinnsats og stor kroneverdi. Seilet har en verdi på 1
million kroner (2012).
Forskning er kunnskapsbygging og dette er et lite forskningsprosjekt utført av amatører som
ønsker å tilegne seg mer kunnskap innenfor et felt. Rapporten er ment for alle med
interesse for vikingenes ullseil samt farging og impregnering av ullseil.
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2.0
FORSKNINGSGRUPPA
Alle medlemmene i Oseberg Ullseilgruppe var frivillige i organisasjonen «Stiftelsen Nytt
Osebergskip» (SNOS) i Tønsberg, bortsett fra Elle Bjønness som var engasjert som
vevteknisk ansvarlig for en periode.

Hvem er vi og hva slags kunnskap har vi:
•

Unni Ottosen, leder av Ullseilgruppa. Vevde på seilet.

•

Nina Killie Øydvin, leder av forskningsprosjektet, interessert i håndverk fra vikingtid.

•

Elle Bjønness, vevteknisk ansvarlig, vevd 80% av seilet.

•

Grethe Wold, interessert i håndverk fra vikingtid.

•

Aud Solfrid Lindhom, kunnskap om veving og plantefarging.

•

Anne Margrethe Haakensen Palm, interessert i håndverk fra vikingtid.

•

Kari Margrethe Røsbak, interessert i håndverk fra vikingtid.

•

Tone Høiskar, interessert i håndverk fra vikingtid.

•

Hanne Gulliksen, interessert i håndverk fra vikingtid.

Foto: Tønsbergs Blad

Prøvelappene er ferdige og klare til å henges ut i vind og vær.
Bildet er tatt på Slottsfjellskolen 2013. F.v. Nina Killie Øydvin, Grethe Wold, Tor Øydvin,
Unni Ottosen, Anne Margrethe Haakensen Palm og Hanne Gulliksen.
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3.0

3.1

VÅRT UTGANGSPUNKT

Fakta om seilet til Saga Oseberg:

Seilet er et rektangulært råseil som er 80.75 m2 stort (9,5m bredt og 8,5m høyt). Det består
av 16 baner med en bredde på 64 cm som er sydd sammen vertikalt med forsterkninger der
seilet påføres ekstra belastning under seiling. Rundt hele seilet er det sydd på et tau som
kalles "liket" og som festes til den løpende riggen i tillegg til revelissene. Det veier ca 110 kg
med påsydd tauverk. Seilet er håndvevet med 4-skaftet 2/2 kypert på flatvev. Det er 14
tråder per cm i renningen og 8 tråder per cm i innslaget. Dette er basert på analyser fra
funnet av ulltekstiler med påsydde tau av hamp og som antas å være telt- eller seilduk fra
Osebergfunnet. (Christensen, 2006)

3.2

Veving av seilet til Saga Oseberg - fagansvarlig:

Seilet ble vevd under ledelse av Elle Bjønness. Elle har vevet det meste av seilet, men har
hatt hjelp av 3 frivillige medhjelpere: Unni Ottosen, Aud Solfrid Lindhom og Tone Blomèn.
Tidsforbruk veving: 9 måneder eller ca. 860 timer.

Foto: Nodland Vevstol

Unni vever

Foto: Nodland Vevstol

Her veves seilet til Saga Oseberg

Vikingene vevde på Oppstadvev, men dette ville tatt veldig lang tid (ca. 5 år) og seilet ville
ikke blitt ferdig til sjøsettingen av Saga Oseberg.

5

Vi valgte derfor å veve på flatvev.
Det ble laget totalt 6 renninger på ca. 40 meter som utgjorde drøye 200 meter stoff. De
ferdige banene ble skylt i lunkent ferskvann og krympet minimalt, mindre enn 10%
(Informasjon fra Elle Bjønness).

Foto: SNOS
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Foto: Nina Killie Øydvin

3.3

Seilets ullkvalitet:

Det er brukt ull fra lokal gammelnorsk spælsau eid av Preben Fossaas. Han anslår at det er
150 - 160 sauer som har levert den nødvendige mengden av ull.
Denne ulla har lange og sterke fibere som inneholder mye lanolin (fettstoff), noe som igjen
gjør at seilet suger til seg forholdsvis lite vann.

Garnet er spunnet hos Per Hoelfeldt Lund i Grimstad. Ullkvalitetene er sortert for hånd før
spinning, for å få best kvalitet på den endelige tråden. Renningstråd og innslagstråd har
forskjellig tykkelse hvor renningstråden er litt tykkere og sterkere. Tråden er spunnet med
et tvinn på 420 per meter som til sammenligning med vanlig strikkegarn har et tvinn på
100-120.

Foto: gammalnorskspelsau.org

3.4

Foto: Grethe Wold

Sammensying av seilet:

Sammensying av seilet ble utført av seilmaker Frode Bjøru og 6-7 frivillige damer. Frode
Bjøru fra Seglloftet på Jøa, og leid inn som fagansvarlig. Når seilet var ferdig sydd sammen,
tok Frode seilet med seg til Jøa og sydde på liket. Liket er det tykke tauet som er festet til
kanten rundt hele seilet.
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Foto: Nina Killie Øydvin

Foto: Nina Killie Øydvin

Foto: Nina Killie Øydvin

3.5

Foto: Nina Killie Øydvin

Fakta om tauverk og rigg:

Alt av tauverk og rigg består av hampetau som er håndslått ved Hardanger
Fartøyvernsenter. Hamp er en plante som brukes til å lage tau av. Tauet er lite elastisk og
svært strekkfast, det egner seg godt til stående rigg.
Vekten av seilet etter impregnering inkludert tauverk: 152 kg. Det er nødvendig med 8-10
personer for å få heist seilet når Saga Oseberg skal seiles.
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Foto: Grethe Wold

Foto: Ukjent

Seilmaker Frode Bjøru fra Jøa og repslager Ingunn Undrum fra Hardanger Fartøyvernsenter

4.0 SPØRSMÅL VI ØNSKER Å BESVARE GJENNOM PROSJEKTET:
Seilet hadde vært i bruk ca 10 ganger sommeren og høsten 2012. Det var gunstig å få brukt
seilet en tid før farging og impregnering. Da fikk sømmene strukket seg ut og man fikk
testet styrken på det, om det faktisk holdt sammen uten å revne. Det har det gjort og det er
et vakkert og profesjonelt stykke arbeid sier fagfolk fra miljøet. Rektor ved Fosen
folkehøyskole, Wiggo Sten Larsen, holdt seilkurs med båtlaget høsten 2012 og skrøt
uhemmet av seilet og dets egenskaper.

Foto: Nina Killie Øydvin

Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å ta best mulig vare på seilet og kvaliteten på det
enorme arbeidet som var lagt ned i vevingen. Seilet var allerede sydd sammen og tauverk
festet på. Det ville bli nødvendig å impregnere seilet etter en tids bruk for å gjøre det
tettere slik at det ville «fange brisen, men slippe stormen gjennom.»
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Det var mange spørsmål som meldte seg:

1. Farging av seilet:
1.

Noen av de frivillige ønsket seg et seil som skulle være gult og rødstripete som i
«Asterix» - er dette mulig?

2.

Er det mulig å plantefarge et helt seil?
•

Finnes det kar som er store nok?

•

Hvordan gjør man det rent praktisk?

•

Er det noen som tør å ta ansvaret for fargingen?

3.

Hvordan kan vi plantefarge et seil og få en jevn og fin farge som ikke blir bleket av
sola?

4.

Tauverket er påsydd, hvordan unngå at det blir farget?

5.

Er det sannsynlig at vikingene farget seilene sine?

6.

Er risikoen for stor?

2.

Impregnering av seilet:

1.

Hvilke råstoffer hadde vikingene tilgjengelig?

2.

Hvilke råstoffer ga de beste egenskapene og tok best vare på ulla?

3.

Hvordan skulle vi utføre impregneringen, slik at det ble lik mengde fordelt på hele
seilet?

5.0

ANDRES KUNNSKAP

Kunnskap om farging og impregnering av ullseil er et begrenset spesialområde der det
finnes lite eller ingen kunnskap fra før.
På nettet fant vi ingenting om farging av ullseil. Vi fant en del om farging av lin – og
bomullseil, men er usikre på om de fargemetodene kan brukes på vårt ullseil. Barking
er vanlig å bruke på lin og bomullsseil.
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Vi startet med å sende ut forespørsler på mail våren 2013 til Vikingeskibsmuseet i Roskilde,
Lofotr, Arctandria-Tromsø Kystlag, Gratangen Kystlag, Per Hoelfeldt Lund og Nordnorsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum hvor vi ba om å få informasjon om farging og impregnering
av ullseil dersom de hadde erfaring med det.
Fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Vibeke Bischoff fikk vi flere oppskrifter på behandling
av ullseil samt aktuelle artikler. Her ble det brukt ulike blandinger av smeltet fårefett, lyse
(avkok av fiskelever som er ukokt, altså råtran), tjære, saltvann, selolje, hestemanfett og
flere fargestoffer. Deres vikingskip Havhingsten har blåfarge på bordgangene som er vaid
blandet med linolje. Vibeke kunne også si at på vikingskipet Lofotr i Lofoten bruker de
selojle blandet med oker på seilet. Oljen er tynn, lukter ikke og rommer store mengder
fargestoff uten å smitte av.

Arctandria-Tromsø Kystlag hadde ikke så mye kunnskap om seil, men tipset oss om en
artikkel som blant annet handlet om vedlikehold av seil. Barking var vanlig å bruke på seil av
lin eller bomull. Det lages et bad av bjørkebark, tjære, lyse (råtran), sjøvann og krystallsoda
som seilet legges oppi for en periode. Seilet kan også smøres med blandingen, men nå også
med hestemanfett (talg fra hestens man) og fargepulver blandet i for å gi en feitere
blanding. Talging av seil ble brukt i eldgamle dager. Her ble sauetalg kokt ut og blandet med
tjære og lyse før det ble smurt på seilet med pensel. Deretter ble talgen gnidd inn i seilet
med en klut av grov strie. (Sæther, 240/2002)

Per Hoelfeldt Lund som spant garnet til seilet skrev at man enten måtte farge ullen eller
garnet før veving. Da trenger man en smurning som til en viss grad tørker og ikke sverter av.
Dersom den tørker, blir vevningen stiv som igjen går ut over fibrene. Veving av en bredde i
hver farge ville gi striper.
Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum fikk vi ikke svar fra.

Vi sendte mail til Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo og var i kontakt med tekstilhistoriker
Marianne Vedeler. Hun skrev at det ble funnet rester av rødt fargestoff på seil-fragmentene
(de restene man antar skriver seg fra seilet) fra Oseberg. Det var ikke foretatt noen
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fargeanalyse ennå, men hvis hun skulle foreta en kvalifisert gjetning trodde hun det kunne
være krapp. Det er det mest brukte fargestoff på ull fra vikingtid og middelalder.
Vi tok også kontakt med Rauma Ullfabrikk og Hillesvåg for å høre om de kunne hjelpe oss
med farging. Rauma Ullfabrikk mente at lanolinen måtte fjernes før farging. De ville ikke
påta seg ansvaret med å farge seilet. Hillesvåg farger med lanolinen i stoffet og har kar på
200 liter, men ville heller ikke påta seg ansvaret.
«Fettinnholdet har avgjørende betydning for ullas vannavstøtende egenskaper.» (Lightfoot,
1993)

6.0

GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Etter å ha gjennomgått den informasjonen vi hadde fått, diskuterte vi oss frem til hva vi
skulle velge å bruke.
Vi tok utgangspunkt i de råvarene de hadde tilgjengelig i vikingtiden. Fårefett, lanolin,
selolje, tran, lyse, hestemanfett, tjære, rød og gul oker, vaid og krapp. Vi valgte disse
alternativene, fordi de var lett tilgjengelige og vi håpet de ville avgi farge og/eller gi en god
impregnering. Vi hadde også begrenset økonomi.
Selolje kunne være vanskelig og dyrt å få tak i. Lyse var også vanskelig å få tak i, men vi fikk
tilsendt en flaske fra Norsk Fiskeværsmuseum på Å i Lofoten. Den luktet veldig sterkt av
tran.

6.1

Anskaffelse av ingredienser:

Vi skaffet ingrediensene på følgende måte:
•

Fårefett (fra Nortura på Gol)
Vi tenkte at det måtte være lett tilgjengelig i vikingtid siden de hadde sauer og
brukte ulla til å lage klær og kjøttet til mat. Innvollsfettet tar en ut fra sauen i
klumper eller flak.

•

Tjære (har på byggeplassen, kjøpt fra Sverige)
Det konserverer treverk, holder fuglene på avstand grunnet lukta og vi synes tjære
lukter godt.
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•

Lanolin
Finnes naturlig i ull og vi tenkte at det ville impregnere ekstra dersom vi tilsatte
dette.

•

Gul oker (kjøpt på nett)
Lett tilgjengelig og kan gi fin farge. Naturlig farge som er fremstilt av tørket leire
med jernoksyd som finmales. Brukt som fargestoff fra førhistorisk tid.
(http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Oker&oldid=11070719)

•

Rød oker (kjøpt på nett)
Lett tilgjengelig og kan gi fin farge. Naturlig farge som er fremstilt av tørket leire
med jernoksyd som brennes og finmales. Brukt som fargestoff fra førhistorisk tid
(http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Oker&oldid=11070719)

•

Okseblod (fått på Nortura Tønsberg) Kan gi rødfarge

•

Linolje (kjøpt på malerforretning) Brukt på linseil i gamle dager

•

Barking (blader høstes fra bjørketrær i juni/juli)
Gammel metode for å impregnere linseil, men gir også en rustrød farge ved tilsetting
av orebark. (Sæther, 240/2002)

6.2

•

Vaid, for å gi blåfarge. Frø fra vaid ble funnet i Osebergfunnet. (Brøgger, 1927)

•

Krapp, for å gi rødfarge

•

Hestemanfett, lett tilgjengelig (fått på Nortura Tønsberg)

Prøvelappene smøres inn med de ulike ingrediensene:

Vi hadde møte på Slottsfjellskolen i Tønsberg i januar 2013 for å sette inn prøvelappene
med de ulike stoffene. Endelig kunne vi gå i gang med undersøkelsen vår!
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Foto: Tønsbergs Blad
Prøvelappene er ferdige og klare til å henges ut i vind og vær.
Bildet er tatt på Slottsfjellskolen 2013. F.v. Nina Killie Øydvin, Grethe Wold, Tor Øydvin, Unni Ottosen, Anne Margrethe
Haakensen Palm og Hanne Gulliksen.

Vi klippet biter av seilduk på ca 20x15cm som skulle bli prøvelapper.
Vi nummererte lappene og lagde et skjema for hver lapp som beskrev dato, mål, vekt, hva
slags stoff lappen var innsatt med samt vurdering. Vi tok også bilder av hver enkelt lapp.
De ble innsatt med ulike fargestoff og blandinger av disse. (Vi droppet selolje og lyse siden
det var vanskelig å få tak i).

Foto: Grethe Wold
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Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Ukjent

6.3

Prøvelappene henges ut:

Vi ville sjekke lappene jevnlig for vurdering og tenkte at jo lengre lappene fikk henge ute, jo
bedre. De måtte henge slik at de var mest mulig værutsatt for regn, sjøsprøyt, vind, snø, kulde
og sol slik at vi kunne se om de forandret struktur og farge.
Vi ønsket å la dem henge minst et år slik at vi kunne være tryggere på at konklusjonen ble
basert på en lang undersøkelsesperiode som ville gi oss flere og bedre svar, enn om de bare
hadde hengt ute i noen måneder.
De første 24 prøvelappene ble hengt ut i en hage i Tønsberg i januar 2013.
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Foto: Nina Killie Øydvin

Disse prøvelappene var innsatt med:
1.

Fårefett

2.

Okseblod

3.

Okseblod

4.

Lanolinkrem

5.

Lanolinkrem og gul oker

6.

Lanolinkrem og rød oker

7.

Krapp

8.

Krapp

9.

Lanolinolje og tjære

10.

Lanolinolje og tjære

11.

Lanolinolje, tjære og rød oker

12.

Lanolinolje, tjære og gul oker

13.

Lanolinolje og rød oker

14.

Lanolinolje og gul oker
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15.

Ubehandlet

16.

Hestemanfett

17.

Hestemanfett og tjære

18.

Hestemanfett, tjære og rød oker

19.

Hestemanfett og gul oker

20.

Vaid og potaske fra bjørkeved

21.

Vaid og potaske fra bjørkeved

22.

Krapp

23.

Krapp

24.

Krapp

6.4

Flere prøvelapper smøres inn og henges ut.

I september 2013 hadde vi bestemt oss for å plantefarge og impregnere flere prøvelapper,
men disse var noe større.
Vi besluttet å vaske alle lappene i grønnsåpevann, slik at de bedre kan sammenlignes med
seilet som er brukt, og har vært ute i vær og vind. Da inneholder de mindre naturlig lanolin.
Vi farget med vaid på vikingvis og brukte urin fra en ung mann, som hadde stått og gjæret
et par uker. Her hadde vi store forventninger om at prøvelappene skulle få en vakker
blåfarge. Stor var derfor skuffelsen da lappene ble blågrå i fargen i tillegg til å være
skjoldete.
Fårefettet ble skjært i små biter og smeltet i vannbad. Ca. 4 kg fårefett utgjorde 800-850 ml
smelta fett. 2dl smelta fåretalg var nok til ca. 30x30 cm tørr lapp. Fettet ble smurt på lappen
med pensel, men det størknet noe mens vi smurte. Årsaken var nok at det var for lav
temperatur i rommet, bare ca. 15 grader. Lappen ble varmet med hårføner som smeltet
fettet, men det gikk ikke gjennom stoffet. Lappen ble så lagt på det varme kjelelokket og da
smeltet det gjennom stoffet og så veldig bra ut. Dette indikerte at vi bør ha et oppvarmet
underlag i tillegg til høy temperatur i lufta når hele seilet skal impregneres.
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De siste prøvelapper ble satt inn med:
25.

Vaid, pottaske og sjøvann

26.

Vaid og urin

27.

Vasket, lyse (råtran)

28.

Vasket, tran

29.

Vasket, fårefett

30.

Vasket, fårefett, tjære og rød oker

31.

Vasket, smurt med 1dl fårefett og varmebehandlet

I november 2013 hengte vi ut prøvelappene på en snor på Vikingodden (Lindahlplan) i
Tønsberg, slik at publikum fikk se hva vi holdt på med. Da hadde vi totalt 31 prøvelapper.

Foto: Nina Killie Øydvin

6.5

Kriterier for evaluering av prøvelappene:

Prøvelappene hang ute fra januar 2013 til juni 2014. Vi evaluerte lappene totalt 6 ganger
over en periode på 1 ½ år. I juni 2014 foretok vi en sluttevaluering og avsluttet forskningen.
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Prøvelappene ble evaluert ut fra:
•

Mål (lengde x bredde)

•

Vekt (med nummerlapp i tre)

•

Var lappen våt eller tørr (viktig for vekta)

• Var stoffet elastisk? (Strekker den seg?)
•

Var lappen myk eller stiv?

•

Kunne man se gjennom lappen når den ble holdt den opp mot lyset?

•

Hva luktet det?

•

Farge? (Jevn farge/skjoldete/bleket/uforandret)

•

Smitter av? (Hvordan kjentes fingrene ut?)

•

Hvor har lappene hengt?

Foto: Grethe Wold
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Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold
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Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

7.0

RESULTAT - FARGING AV SEILET

Vi kunne tidlig konkludere med at farging av seilet ikke var å anbefale. Vi klarte ikke å
plantefarge, slik at fargen ble jevn og fin. Den ble skjoldete, lappene bleknet lett og det
var vanskelig å få fargen til å feste seg.
Vi antar at fargen ikke fester seg grunnet høyt innhold av lanolin, tråden er for hardt spunnet
og vi ønsket ikke å beise prøvelappene før farging. Vi ønsket ikke å fjerne lanolinen før vi
farget, fordi det kunne forringe kvaliteten på seilet. Vi ønsket heller ikke benytte moderne
teknikker for å farge seilet.
Seilet var allerede sydd sammen og tauverket festet på. Derfor er det også vanskelig å farge
seilet, uten at det kom farge på tauverket, noe vi måtte unngå. Å male på seilet med pensel,
gir ikke varig og pen farge fordi en ikke får fargestoffet helt inn i seilduken.
Det var også praktisk umulig å plantefarge et helt seil på 81m2. Så store kar klarte vi ikke å
oppdrive. De store garnprodusentene hadde store kar, men de ville ikke ta på seg ansvaret
for å farge seilet. De hadde heller ingen erfaring med plantefarging. Under plantefarging
skal vannet varmes opp, noe som var vanskelig å få til i praksis.
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Ville egentlig vikingene ha farget seilet sitt? Det er vanskelig å tenke seg at de brukte så mye
tid og energi på å farge seilene. Å lage et seil er meget tidkrevende. Ulla må klippes, plukkes,
kardes, spinnes, veves, banene sys sammen og tauverk sys på til slutt. Det sies at det tok like
lang tid å veve et seil, som å bygge selve båten.
Å plantefarge med for eksempel vaid, hvor man bare bruker bladene krever store
dyrkningsareal, fordi man trenger store mengder til å plantefarge et helt seil.
(www.rolv.no/urtekilden) Å kjøpe vaid er veldig dyrt, vi betalte 198,- for 10 gram i 2012. Vi
konkluderte med at seilet til Saga Oseberg ikke blir farget, men forblir lyst grått. Vi synes det
er en naturlig flott farge, og ønsker ikke å utsette seilet for farging. Farging er ikke forsvarlig
ut fra de forskningsresultatene vi har kommet fram til, ei heller økonomisk forsvarlig.
Fargestoffene er meget dyre og vi vet ikke hvor lenge fargen ville sitte før prosessen må
gjentas.

8.0

RESULTAT - IMPREGNERING AV SEILET

Impregnering gjør seilet vannavstøtende, vindtett og det vil forlenge levetiden.
Vi ønsket å finne ut hvilke råstoffer som ga de beste egenskapene og tok best vare på ulla.
Det finnes lite kunnskap om hvilke råstoffer vikingene hadde tilgjengelig for å impregnere
seil, men vi resonnerte oss frem til hva som var naturlig at de hadde. Sauen gir fett og
lanolin, hesten gir fett fra manen, fisk gir tran og lyse. Brenner en furu fremstilles tjære.
Siden seilet er laget av ull fra spælsau var det naturlig å tenke at det også ble benyttet
fårefett for å impregnere seilet.
Prøvelappene ble innsatt med de ulike råstoffene og blandinger av disse for å finne ut hva
som egnet seg best. Evalueringen av prøvelappene ga oss følgende resultat:
Lanolin: Finnes naturlig i saueull. Lappen ble klissete og det dryppet olje av den. Stoffet var
seigt og stivt i tillegg til at det luktet. Sammen med fargestoff smittet det av i tillegg til at
det var skjolder.
Hestemanfett: Trakk lett inn i stoffet som ble mykt når det hadde tørket. Luktet harsk og var
klissete. Etter en tid rant det ned i stoffet. Lukten ble bedre med tilsetning av tjære.
Tjære: For mye tjære gjør stoffet veldig stivt. Konserverende effekt. Lukter godt.
Fårefett: Ble stivt i begynnelsen og hadde et lag av størknet fett på utsiden. Ble mykere
etterhvert. Luktet harskt.
Lyse og tran luktet harskt. Vanskelig å få tak i lyse som er ukokt tran.

22

Hvordan skulle vi utføre impregneringen, slik at det ble lik mengde fordelt på hele seilet?
Smelting av en klump med innvollsfett fra sau gav oss flytende fett etter å ha smeltet det i
vannbad ved å sette en kasserolle oppi en større kasserolle og ha vann mellom dem. Vannet
ble varmet opp og smeltet etterhvert fettet i den minste kasserollen.
Det smeltede fettet smurte vi utover en lapp av seilduken ved hjelp av en liten malerulle.
Fettet størknet ganske fort når det kom i kontakt med stoffet som hadde en lavere
temperatur og det trakk ikke inn i stoffet slik vi ønsket. For å varme det opp igjen ble lappen
lagt på det varme lokket på kasserollen vi hadde brukt. Når lappen og fettet ble varmt,
smeltet fettet inn i stoffet slik vi ønsket. Vi fant derfor ut at når seilet skulle impregneres
måtte det ligge på et oppvarmet underlag og lufttemperaturen må være så høy som mulig.
Det ble foreslått at vi kunne bruke et solvarmt svaberg, asfaltert område eller brosteiner.
Hvis sola skinte ville vi få naturlig oppvarming som ville hjelpe oss å få et godt resultat.
Etter å ha avsluttet undersøkelsen, kom vi frem til denne oppskriften på impregnering:
Innvollsfett fra sau smeltet i vannbad og blandet med 4% tjære som i praksis betyr at i 1
liter smeltet fett blandet vi 40 ml tjære.

Foto: Nina Killie Øydvin

Lappen til venstre er innsatt med fårefett, mens lappen til høyre er ubehandlet.
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9.0

SMELTING AV FÅRETALG

Vi mottok 260 kg fåretalg fra Nortura på Gol. Dette skulle smeltes i vannbad slik at vi fikk
rent fett. Vi sto ute på Vikingodden i Tønsberg og utførte arbeidet. Vi skar opp fåretalgen i
små biter, og hadde det oppi en kjele. Denne kjelen ble så satt opp i en ny kjele med
kokende vann som stod og småkokte. Fettet fløt etterhvert opp til overflaten, og ble øst
over i en bøtte. Fettet ble avkjølt og lagret kjølig til vi skulle bruke det.

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold
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Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Foto: Unni Ottosen

Som bildene viser, har vi tatt i bruk moderne hjelpemidler, som skjærefjøl, kniver, hansker
og elektrisk kokeplate, plastbøtter med lokk osv. Vi hadde så store mengder fett, at vi måtte
benytte oss av dette. Men resultatet er hjemmelaget innvollsfett fra sau, som vi brukte til å
impregnere seilet med.
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10.0

IMPREGNERING AV SEILET TIL SAGA OSEBERG.

10.1 Forberedelser til impregneringsdagen:
Da vi hadde bestemt oss for riktig blanding - fårefett og tjære – bestemte vi oss for å ta en
siste sjekk. Vi blandet fårefett, som vi tidligere hadde smeltet, med 4% tjære og smeltet
dette på nytt i vannbad. Dette gikk fint, men vi måtte stadig røre i det, fordi tjæren la seg på
bunnen. Vi brukte vanlig pensel og smurte blandingen utover noen prøvelapper til. Det viste
seg at pensel var et godt redskap, og at blandingen trakk godt inn i seilstoffet.
Vi var avhengig av sol og varmt vær, slik at fettet «smeltet» inn i seilduken. Plassen vi skulle
bruke måtte være så stort at seilet kunne ligge flatt utover. Underlaget måtte være steinfritt,
tørt og aller helst oppvarmet av sola. Å gjøre dette innendørs var uaktuelt, vi fant ingen
lokaler som tilfredsstilte våre krav. Vi fant til slutt ut at området utenfor Oseberg kulturhus i
Tønsberg var det beste. Det var brosteinsbelagt og arealet stort nok, og brostein absorberer
varme. Det var dessuten kort vei å frakte seilet. Saga Oseberg ligger ved kaia utenfor
kulturhuset.

Foto: Nina Killie Øydvin

Foto: Nina Killie Øydvin

Lappene smøres inn med smeltet fårefett og 4% tjære.
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10.2 Seilet impregneres:
Seilet til Saga Oseberg ble impregnert for første gang tirsdag 24. juni 2014. Det var sol, delvis
overskyet og ca. 25 grader. Været var av stor betydning, fordi sol og varme sørget for at
fettet smeltet ytterligere, slik at det fordelte seg bedre i seilduken.
Vi hadde helt bevisst valgt brostein og skifer som underlag, som solen hadde varmet opp på
forhånd. Vi la seilet utover en presenning på den åpne plassen utenfor Oseberg kulturhus.
Underlaget var ikke helt slett og jevnt, men det gikk helt greit.
Vi delte seilet inn i ruter med maskeringstape, hver rute var 2 m2. Det ble utdelt en avklipt
melkekartong med en blanding av 5 dl smelta fårefett og 20 ml tjære, som skulle smøres
utover det markerte feltet.
Vi var 15 frivillige vikinger som brukte tre timer på jobben. Noen smeltet fårefettet i vannbad
(som var utkokt på forhånd) og blandet det med tjære, før blandingen ble levert til en av
smørerne. Blandingen ble så smurt utover ruten med pensel og massert inn når sola hadde
fått varmet det. Vi gikk barbeint på seilet og masserte blandingen utover på denne måten.
Det luktet fårikål og tjære over plassen og etter impregneringen hadde alle myke hender og
føtter. Da vi var ferdige ble seilet rullet sammen, pakket inn i presenning og lagt oppå paller.
Der fikk det ligge til dagen etter. Tanken var å beholde mest mulig varme i seilet, slik at
fettet ville trenge godt inn i seilduken.

Foto: Grethe Wold

Foto: Grethe Wold

Ligger på brostein utenfor Osebereg kulturhus, Vikingodden i bakgrunnen.
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Alle foto: Grethe Wold

Seilet er delt opp i ruter - barbeint gir gode, myke føtter – dugnadsinnsatsen er på topp!
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11.0
EVALUERING AV IMPREGNERING
Seilet bør nok ligge lenger i sola etter neste impregnering, slik at sola smelter fettet bedre.
Da vil fettet og tjæren trekke bedre inn og fordele seg jevnere i duken. Kan gjerne ligge flere
dager, hvis stedet er trygt.
Da vi heiste opp seilet etter impregneringen, kunne vi se fotspor og brosteiner over hele
duken – et spesielt, men vakkert syn!
Utover sommeren og høsten, etter at seilet var brukt en stund, kunne vi se at det jevnet seg
ut.

Foto: Nina Killie Øydvin

Fettflekkene fordelte seg og seilet så helt perfekt ut.

Det hevdes av Båtlaget at Saga Oseberg er lettere å vende under seiling med det
impregnerte seilet uten at vi kan bevise det.
Seilet er blitt tettere, bedre å seile med og det fanger vinden på en helt annen måte
enn tidligere. Målet med impregneringen ble oppnådd og vi kan si at vi har lykkes
med utfordringen!
Vi tenker at vi venter 3-4-5 år til neste gang, avhengig av hvor mye seilet blir brukt.
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12.0

VINTERLAGRING AV SEILET

Fra mai til september/oktober er seilet festet til råa om bord i Saga Oseberg og brukes
jevnlig på seilturer.
Om vinteren lagres det i tårnet i Tønsberg Domkirke noe det har gjort hver vinter fra januar
2013. Der henger det kjølig, mørkt og luftig som er optimalt for å bevare det best mulig.

Foto: Tønsberg domkirke (arkiv) Foto: Willy Fredriksen
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Foto: Willy Fredriksen

Ifølge Gulatingsloven ble seil lagret i kirken (Gulatingsloven):
GULATINGSLOVEN: 305 KAP. 11
Originaltekst:
Um segls varðveizlu.
Segl scal eigi riva meirr en i tva luti. En ef þeir riva meirr. seckir at .iij. morcom. Sa scal
segl hirða er lýtr. oc við sæ byr. Nu leggia þeir segl i kirkiu. ef kirkia su brennr. þa
abyrgizt þeir sialver segl sitt. nema menn brenne at vilia sinum. Nu scolo þeir þar upsát
hava. sem þeir hava at fyrnsku haft. En ef iorð brytr. þa scal konongs iorð skylld til ef
hon er til innan fiorðongs. En ef hon er eigi til. þa scal kaupa tuft. þar sem þeir vilia. sva
sem menn meta.
Oversatt:
Um korleis seglet skal varveitslast.
Seglet skal ikkje rivast i meir enn to luter. Men um dei riv det meir, då er dei saka tre
merker. Den skal gøyma seglet som loddet kjem på og som bur attmed sjøen. No legg
dei seglet i kyrkje; um den kyrkja brenn, då å byrgjest dei sjølv seglet sitt, når ikkje
nokon set eld på med vilje. No skal dei hava uppsåt der dei har havt det fra gamal tid
(at fyrnsku). Men um det vantar jord, då skal kongsjord vera skyldig til [å gjeva tuft], um
det finst kongsjord innan fjordungen. Men finst det ikkje, då skal dei kjøpa tuft der dei
vil, etter takst.

13.0

KONKLUSJON

Vi er fornøyde og stolte over å ha utført dette forskningsprosjektet og dermed bidratt til å
øke og spre kunnskap. Det har vært lærerikt, interessant og veldig spennende! Vi utførte en
så grundig forskning som vi kunne fordi vi ønsket å gjøre våre egne erfaringer og komme
frem til et resultat basert på stor innsats fra gruppa. Vi kunne tatt en snarvei utenom
forskning og brukt en oppskrift fra andre, men vi følte det var litt for lettvint å bruke andres
resultat uten at vi hadde gjort en egeninnsats.
Vi endte opp med et resultat, som vi, Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS), Oseberg Båtlag og
andre fagfolk er fornøyde med.
Vi har forvaltet store verdier, og har tatt oppgaven meget seriøst. Vi har ikke utsatt seilet
for skade, og har brukt prøvelapper fra restene etter seilet.
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13.1 Farging:
Vi har forsket og kommet fram til at farging av ullseilet til Saga Oseberg, ikke er forsvarlig.
Vi har ikke greid å plantefarge slik at fargen har blitt jevn og fin. Garnet i seilet er så hardt
tvunnet at det er vanskelig å få farge til å trenge inn i tråden. Fargene har heller ikke tålt å
henge ute i vær og vind, men har falmet.
Vi mener at dersom man skal plantefarge seilet, bør ulla farges før spinning.

13.2 Impregnering:
Vi har kommet fram til en blanding av smeltet fåretalg fra innvollsfett og 4% tjære.
Fårefett var lett tilgjengelig i vikingtid og de kunne utvinne tjære ved hjelp av milebrenning.
Tjæren holder dessuten fuglene unna, slik at det blir mindre ekskrementer på seilet, noe
som tærer på ullfibrene.
Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på at seilet er tett nok til å utnytte de gode
seilegenskapene til Saga Oseberg. Det lukter godt og virker ikke fettete.
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15.0

TAKK TIL

Tor Øydvin for kunnskap om tauverk, rigg og seil.
Frode Bjøru, Preben Fossaas, Per Hoelfeldt Lund, Vibeke Bischoff, Christina Blomèn for hjelp
og informasjon.
Medlemmer av Oseberg Båtlag og Oseberg Tekstilgruppe for hjelp til utkoking av fåretalg
samt impregnering av seilet.
SNOS (Stiftelsen Nytt Osebergskip) for hjelp og økonomisk støtte til gjennomføring av
prosjektet.
Tønsberg Domkirke for lagring av seilet.
Quality Hotel Tønsberg for lån av lokaler.
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