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Statusrapport Saving Oseberg, 26. oktober 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 Gruppe I og II har det praktiske forskningsarbeidet gått etter planen. I tillegg har Gruppe I og II avholdt 
referansegruppemøte den 22-23 september hvor også styringsgruppen deltok. For det resterende av SO fase I 
var det enighet om at det skulle satses videre på karakterisering av tre i forhold til jern- og linoljeinnhold, og å 
karakterisere ekstraksjoner av alunbehandlede prøver i vannløsning ved syre/base titrering, IR, XRD og 
elementanalyse. Evaluering av O2-forbruk som metode for å overvåke nedbrytning. Etter møtet gav 
referansegruppen en liste med anbefalinger for det videre arbeidet. Dette er et verdifullt bidrag til det videre 
arbeidet i prosjektet. 
 
SO Forebyggende konservering og FoU-prosjektet planlegger et avsluttende referansegruppemøte i slutningen 
av november 2016 hvor det skal gjøres en oppsummering av arbeidet så langt, samt diskusjon om hvordan 
arbeidet skal fortsettes i fase II. 
 
Generelt for SO har den siste tiden har vært preget av en mer videre planlegging av forskningsstrategi for 
Saving Oseberg fase II, utlysning av stillinger for Fase II og økonomiplanlegging. 
 
 
Tiltak Beskrivelse I henhold til 

revidert plan 
Kommentar/avvik 

Dokumentasjon 3D-skanning X I september/oktober utføres et 
prosjekt for sammenlignende 
evaluering av ulike former for 3D-
dokumentasjon som lysskanning, 
laserskanning og fotogrammetri. 

Gruppe I Testing og evaluering av 
metoder 

X - 

Gruppe II Nye materialer for 
trekonservering 

X Avslutningsfase PhD-stillinger for 
Emily McHale og Fabrizio Andriulo. 

Saving Oseberg 
forebyggende 
konservering 

Forebyggende 
konservering 
 
 

X Utført vibrasjonstesting (ODS-
målinger) i samarbeid med PG2, av 
Osebergskipet, et mindre område på 
Gokstadskipet og Gustafsons slede. 

FoU-prosjekt X Arbeid med nye stevnstøtter og 
fjerning av tiljedekket på 
Gokstadskipet, forberedelser av 
veiing av Osebergskipet. 

Ansettelser Ansettelser X - Pågående prosess med utlyste 
stillinger for fase II i henhold til 
stillingsplan. Forberedelse av 
prosjektplan og budsjett for fase II. 

Prosjektadministrasjon Prosjektadministrasjon X - 
 


