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Dokumentasjonstiltak – Saving Oseberg" Prosjektnr. 000204 – Tiltakene overføres til 

000208. 

 

Status: Ingen vesentlige endringer siden KHM’s styremøte 6.desember 2013. Arbeidet 

går etter planen.    
 
 

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

2013/primo 2014.  
 

Status: Etter avtale med styringsgruppeleder og ansatte i prosjektet – ble deler av 

prosjektet utsatt til 2014. Dette på grunn av en hurtig igangsetting av 3D 

dokumentasjon av skipene i prosjektnr 000208 Delmål 4 (se Delmål 4). Dette ble 

utført desember 2013.   

En premiss for videre arbeid innenfor "3D skanning – Saving Oseberg" er at det legges 

til rette for at skanning av sleder og vogn kan utføres på en bevaringsmessig forsvarlig 

måte. Etter samtaler med monterfirma og vurdering av sikkerhet for sledene vil det 

gjøres en ny vurdering av metode for skanning av sledene. Videre må vurderinger i 

forhold til monterløsning for Osebergvognen avklares. Dette utredningsarbeidet er satt 

i gang. I mellomtiden fortsetter arbeidet med skanning av alunkonserverte gjenstander 

fra utstillingen på VSH. 

 

Prosjekt "Saving Oseberg". Prosjektnr. 000208 

Delmål 1: Utdype nedbrytningsprosesser og kjemisk karakterisere alunkonservert tre. 

Status: Søknad om utsettelse av innlevering av PhD er innvilget fra KADK. Levering 

31.mai 2014. 

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

aktiv nedbrytning. 
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Status: Sakkyndig komite har avsluttet sitt arbeid i forbindelse med ansettelse av Post 

Doc i dette delmålet og avventer kandidatens ferdigstillelse av phd. grad – før formelt 

tilbud om ansettelse kan gis. Forventet tilsetting mars/april 2014.   

 

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: Konservator Elin Christine Storbekk frikjøpes fra SF, konserveringsenheten i 6 

mnd. fra 1. februar 2014. 

 

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

tre fra Osebergsamlingen. 

Status: Sakkyndig komite har avsluttet sitt arbeid i forbindelse med stipendiat og 

postDoc i dette delmålet og Emily McHale startet 20. januar 2014 i stillingen som 

stipendiat. Mikkel Christensen starter i stillingen postDoc i samme delmål 1. februar 

2014.   

Den 17. og 18. januar 2014 avholdt SO et 2 dagers møte med sine nærmeste 

samarbeidspartnere innenfor delmål 1, 2 og 3. Ikke alle kunne møte, men Professor 

Maria Perla Colombini fra Universitetet i Pisa, professor Marco Orlandi fra 

Universitetet i Milano, Dr. Rodorico Giorgi fra Universitetet i Firenze, Professor Tore 

Benneche fra UiO var til stede, samt vår nye stipendiat Emily McHale og postDoc 

Mikkel Christensen i tillegg til stipendiat Susan Braovac og laboratoriemedarbeider 

Calin Steindal. Møte var et koordinerings og arbeidsmøte og var organisert av 

førsteamanuensis Hartmut Kutzke og prosjektleder Torunn Klokkernes. Det var 

særdeles vellykket og en rekke problemstillinger ble diskutert og utredet. 

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

perspektiv, for gjenstandene på Vikingskipshuset 

Status: En vesentlig premiss for Delmål 4 er at kompetansen som utvikles i 

prosjektperioden bibeholdes ved KHM. Dette er viktig for en fremtidig utvikling og 

oppfølging av de tiltak som iverksettes i prosjektperioden. Konservator Guro Hjulstad 

som frikjøpes fra konserveringsenheten ved SF i 3 år, er for tiden fungerende 

seksjonsleder for SF, og kan ikke starte dette arbeidet før ny seksjonsleder for SF er på 

plass. Det antas på nåværende tidspunkt at hun kan starte 1. mars 2014. 

Kravspesifikasjoner for 4 nye monter til dyrehodestolpene på VSH er utredet og sendt 

til tre monterleverandører for mulig levering oktober 2014. 

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.  
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Brakkebygning/lokaler på Bygdøy: Arbeidet med prosjektering og utførelse går 

etter planen og ferdigstillelse er beregnet til 1. mai 2014. 

Analyseutstyr: Innlevering av tilbud for vurdering er planlagt 22. januar 2014 

til innkjøpsavdelingen ved UiO.  Leverandør for FTIR og Raman spektroskopi 

velges ut fra satte kriterier. 


