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Statusrapport Saving Oseberg, september, 2014 
 
Henviser til mer utfyllende status rapport fra juni, 2014 
 
 
Det alunkonserverte gjenstandsmaterialet i Osebergsamlingen består av en særdeles kompleks samling av 
tregjenstander med meget ulik bevaringstilstand. Bevaring av Osebergfunnet krever mange ulike løsninger og 
metoder. Prosjektet arbeider ut fra flere spesifikke problemområder:  
 

 3D-skanning: i henhold til prosjektplan. 

 Delmål 1: Forståelsen av hvilke prosesser og nedbrytningsprosesser som foregår i treverket: i henhold 
til prosjektplan. 

 Delmål 2: Nøytralisering av syre som dannes i osebergtreet: i henhold til prosjektplan. 

 Delmål 2: Fjerning eller inaktivering av metallioner som finnes i trestrukturen: i henhold til 
prosjektplan. 

 Delmål 3: Styrking av den nedbrutte cellestrukturen i treverket: i henhold til prosjektplan for nye 
materialer (Delmål 3b); forsinket i forhold til ansettelse av Postdoc konservering for testing av 
eksisterende metoder (Delmål 3a). Dette er på grunn av ferdigstillelse av avhandling. Alternative 
løsninger vurderes. 

 Delmål 4: Preventive konservering: Forsinket oppstart på grunn av prosjektleder overgikk til ny stilling 
1 mars – og ny prosjektkoordinator David Hauer startet august, 2014. Prosjektets mål: oppstøtting av 
skip, vurdering og forbedring av klima og lys, undersøkelse av støvreduksjons- og vibrasjonsdempende 
tiltak, samt forbedring av montre og monteringer. Alle områdene i dette delmålet er berørt av 
arbeidet med det nye Vikingtidsmuseum, og vil revideres løpende ettersom forutsetningene er endret 
i relasjon til opprinnelig prosjektplan. Prosjektkoordinator og leder for Delmål 4, vil i samarbeide andre 
ansatte ved KHM delta i Statsbyggs prosjekteringsgruppe for utvikling av metoder for håndtering av de 
mest sårbare gjenstandene. Denne gruppen vil også være diskusjonspartner for andre museale forhold, 
som for eks. tiltak for vibrasjonsdemping før byggearbeidet starter og støvreduserende tiltak. 

 Delmål 5, ansettelser: alle er nå på plass, bortsett fra Postdoc i konservering i delmål 3a. Dette vil 
komme etter at vedkommende ferdigstiller sin avhandling i løpet av høsten. 

 Delmål 5 Prosjektadministrasjon: Noe forsinkelser i forbindelse med innflytting i paviljongen, på grunn 
av ulike reklamasjoner/revisjon ift elektro/data og montering av sikkerhets- og nøkkel/kort system. 


