
 
 

Til: KHMs styre  

Statusrapport Saving Oseberg, 31. august 2016 
 
Prosjektet Saving Oseberg (SO) arbeider videre med å legge det vitenskapelige grunnlaget for fremtidige 

bevaringsstrategier for det alunkonserverte gjenstandsmaterialet og for sikring av skip og gjenstander som ikke 

er i monter ved Vikingskipshuset.  

 

Innenfor delmål 1-3 har det praktiske forskningsarbeidet gått etter planen. I tillegg har flere deltatt og 

presentert på konferanser som Chemistry for Cultural Heritage i Brussel, IUPAC Polymers and Organic 

Chemistry på Kreta og på WOAM i Firenze. Den siste tiden har vært preget av en mer detaljert planlegging av 

forskningsstrategi for Saving Oseberg fase II, utlysing av nye stillinger og økonomiplanlegging.  

 

Statsbyggs Sikringsprosjekt er nå kommet godt i gang. Sammen med Sikringsprosjektets konservatorressurs fra 

KHM, delmål 4 og FoU-prosjektet i Saving Oseberg, har disse gruppene nå faste ukentlige møter og flere 

prosjekter som skal gjennomføres i løpet av høsten. Dette omfatter blant annet vibrasjonstester av etasjeskiller 

og gjenstander i VSH, veiing av Osebergskipet og Gustafsons slede, og montering av stevnstøtter på 

Gokstadskipet. 

 

Omorganiseringen av SO, fra fire delmål og dokumentasjon, til ny struktur planlagt innført i SO fase II har 

allerede begynt å få fotfeste. Dette innebærer at benevningene på delprosjektene endres, og at dette blir siste 

rapport med de gamle. I fortsettelsen vil vi omtale delmålene som Gruppe I (Testing og evaluering av metoder); 

Gruppe II (Nye materialer for trekonservering); Saving Oseberg forebyggende konservering; Dokumentasjon.  

 

 

Tiltak Beskrivelse I henhold til 

revidert plan 

Kommentar/avvik 

Dokumentasjon 3D-skanning X -  

Delmål 1 Nedbrytningsprosesser i 

trevirket 

X - 

Delmål 2 Nøytralisering av syre X Fabrizio Andriulo reiste tilbake til Firenze 

for og ferdigstille sin PhD-avhandling. 

Fabrizio var Oslo fra februar 2015 til juli 

2016.  

Delmål 2 Fjerning/inaktivering av 

metallioner  

X - 

Delmål 3a Testing av eksisterende 

metoder  

X Susan Braovac tiltro Post Doc- stillingen 

innenfor delmål 3a 6. juni. 

Delmål 3b Utvikling av bioinspirerte 

materialer 

X - 

Delmål 4 Preventiv konservering 

 

 

X - 

FoU-prosjekt X - 

Delmål 5 Ansettelser X - Pågående prosess med fem utlyste 

stillinger: to forsker 1109; 

Polymerkjemiker (Post Doc 1352), 

Konservator Gruppe I, Prosjektleder  

Delmål 5 Prosjektadministrasjon X - 

 


