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Dokumentasjonstiltak – Saving Oseberg" Prosjektnr. 000204 - Avsluttes ultimo 

2013/primo 2014 

 

Status: Ingen vesentlige endringer siden KHMs styremøte 23. august 2013. Arbeidet 

går etter planen. 
 

Prosjekt "3D skanning – Saving Oseberg" Prosjektnr. 000196 - Avsluttes ultimo 

2013/primo 2014 
 

Status: Ingen vesentlige endringer siden KHMs styremøte 23. august 2013. Arbeidet 

går etter planen. 

 

Prosjekt "Saving Oseberg". Prosjektnr. 000208 

Delmål 1: Utdype nedbrytningsprosesser og kjemisk karakterisere alunkonservert tre. 

Status: I henhold til plan 

 

Delmål 2: Nøytralisere alunkonservert tre og fjerne eller inaktivere metallioner for å stanse 

aktiv nedbrytning. 

Status: I henhold til plan 

 

 

Delmål 3a: Etablere gjenstandskategorier basert på egenskaper, tilstand og konstruksjon. 

Vurdere ulike former for akselerert aldring, rekonservering ut fra kategori - teste eksisterende 

polymere for rekonservering/konsolidering - etablere protokoller  

 

Status: I henhold til plan 

 

Delmål 3b: Utvikle materialer: Bio-inspirerte materialer for konservering/rekonservering av 

tre fra Osebergsamlingen. 
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Status: I henhold til plan 

Delmål 4: Å forebygge og å forsinke nedbrytning og legge forholdene til rette, i et langtids-

perspektiv, for gjenstandene på Vikingskipshuset 

Status: I henhold til plan. Delmål spesifiseres og budsjett oppstilles i løpet av 

september/oktober 2013. Arbeidet er startet opp. 

 

Delmål 5: Å etablere og utvikle prosjektlaboratorium og en prosjektorganisasjon 

Status: Hovedfokus er prosjektorganisering, ansettelser, kravspesifikasjoner for 

analyseutstyr og oppfølging av brakkebygning/lokaler på Bygdøy.  

Finansiering for brakkebygningen for Saving Oseberg prosjektet på Bygdøy 

må avklares så snart som mulig. Prosjektet avventer beslutning om dette. 

Tidsperspektivene for innflytting i brakkebygningen på Bygdøy er fremdeles uviss, 

men det antas at primo 2014 er mulig. Dette er blant annet også avhengig av EAs 

behandling av tilbud etter fristens utløp (på Doffin) 24. september 2013. 

Sakkyndig komiteer er nedsatt og arbeidet er startet opp i forhold til 

ansettelsesprosedyre for en PhD (delmål 3b) og to post Doc stillinger (delmål 2 og 3b) 

med oppstart primo 2014. Tidspunkt for ansettelse er avhengig av mulig 

innflyttingstidspunkt i brakkebygning på Bygdøy. 

Konstituerende styringsgruppemøte ble avholdt 9. september 2013. Prosjektet 

ble presentert for medlemmene og prosjektplanen ble diskutert. I forhold til 

møtefrekvens besluttet styringsgruppen å møtes tre ganger pr år (januar, mai og 

september) – i relasjon til den tertiære budsjettrapportering. I tillegg vil 

styringsgruppens formann professor Jan Bill sørge for en klarering av den orientering 

som gis til KHMs styre ved hvert styremøte. Ut over dette hadde styringsgruppen kun 

mindre tilføyelser til prosjektplanen. Disse tilføyelser har ingen betydning for budsjett 

og fremdrift. 

Prosjektleder er aktivt gått inn som medlem i planleggingsgruppen for nytt 

Vikingstidsmuseum på Bygdøy (på grunn av sykdom). 

 

 

Øvrig: 

Mikkel Christensen disputerte for phd graden den 6. september 2013 (Kjemisk Institutt, UiO) 

med tittelen: Developing new consolidants for archaeological wood. Christensen var 

stipendiat i ARP (Alun Research Project – forløperen for Saving Oseberg) fra høsten 2008 til 

våren 2012.  


