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

000208. 

 

Status: Ingen vesentlige endringer siden KHM’s styremøte 31.januar 2014. Arbeidet 

går etter planen.    
 
 

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

2013/primo 2014.  
 

Status: Saving Oseberg er kommet frem til en metode som kan benyttes for skanning 

av sledene uten at monteren fjernes. Dette bidrar til at oppgaven kan løses på en 

forsvarlig, sikker måte og er på samme tid rimeligere økonomisk. Ny skanner kjøpes 

inn og er i bestilling på nåværende tidspunkt. Skanningen kan sannsynligvis ikke 

påbegynnes før til høsten. Koordinering av skanningoppgaver på vikingskipshuset blir 

komplisert i 2014 – og noe av arbeidet vil måtte løpe over i 2015. Turistsesongen gjør 

at mai/juni/juli og august blir lavsesong for skanning i utstilling.  

 

Prosjekt "Saving Oseberg". Prosjektnr. 000208 

Delmål 1: Utdype nedbrytningsprosesser og kjemisk karakterisere alunkonservert tre. 

Status: Søknad om utsettelse av innlevering av PhD for Braovac er innvilget fra 

KADK. Levering 31.mai 2014. 

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

aktiv nedbrytning. 

Status: McQueen har mottatt sin evaluering – og vil bli tilbudt Postdoc-stillingen slik 

styret forutsatte i sin behandling. Oppstart sannsynligvis 1. mai 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  
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Status: Konservator Elin C Storbekk startet 1. februar og arbeidet foregår etter planen. 

 

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 startet i stillingen postDoc i samme delmål 1. februar 

2014.   

Christensen og McHale arbeider med sine prosjektbeskrivelser og er i gang med 

innledende forsøk innenfor sine respektive områder. Stipendiat McHale har 

fortrinnsvis laboratorieplass på Kjemiske Institutt (KI) ved UiO og følges opp av 

hovedveileder professor Tore Benneche ved KI og biveileder førsteamanuensis 

Hartmut Kutzke ved SO/KHM. Professor Marco Orlandi fra Universitetet i Milano er 

tredjeveileder for McHale. Postdoc Christensen har arbeidsplass ved Seksjon for 

Samlingsforvaltning (SF) i påvente av at paviljongen på Bygdøy ferdigstilles.  

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

perspektiv, for gjenstandene på Vikingskipshuset 

Status: Konservator Guro Hjulstad som frikjøpes fra konserveringsenheten ved SF i 3 

år, startet i stillingen 1. mars 2014, og har overtatt de vesentligste koordinerings-

oppgavene innenfor delmålet. Arbeidet foregår etter planen, dog 2 måneder forsinket i 

forhold til startdato. 

Det forhandles nå med to ulike forhandlere om levering av 4 montre for 

dyrehodestolpene, og man forventer å kunne sette disse i bestilling i løpet av et par 

uker. Kostnadene ligger på i overkant av 120 000 NOK pr monter. 

Skanning av skip utføres noe avkortet i forhold til planen – da den første skanning 

viste seg å ta lenger tid enn antatt. Komplekse overflater og høye krav til detaljnivå 

gjør at vi skanner et skip nå i andre omgang og utsetter skanningen av videre skip til 

resultatene av disse første skanninger, samt tidligere skan av Oseberg er evaluert og 

bearbeidet. 

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.  

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

ikke helt etter planen og ferdigstillelse er beregnet til medio mai 2014. Dette 

grunnet forsinkelser av IG (igangsettelsestillatelser) for betongarbeider og 

montering av moduler. Dette gir prosjektet noen logistiske problemer – men 

som kan løses. Forventet innflytningsdato 19. mai 2014. 
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Analyseutstyr: Leverandør for FTIR og Raman spektroskopi er valgt og settes i 

bestilling. Kravspesifikasjoner for XRD og SEM er under utarbeidelse. 

Håndholdt XRF er bestilt.  

Stillingen som prosjektkoordinator etter Klokkernes er utlyst og søknadsfristen 

er 3. april 2014.   


