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Prosjektet Saving Oseberg arbeider videre med å legge det vitenskapelige grunnlaget for fremtidige 

bevaringsstrategier for det alunkonserverte gjenstandsmaterialet. Første halvdel av 2015 har vært preget av 

oppnåelsen av viktige milepæler og utstrakt nettverksvirksomhet. Dette omfatter blant annet godkjent PhD på 

alunkonservert tre, og lanseringen av den banebrytende 3D-vieweren Sharemy3D. Gruppen i Saving Oseberg 

har også deltatt på flere på konferanser og bidratt med en rekke presentasjoner. I tillegg arrangerte Saving 

Oseberg et vellykket todagers seminar i begynnelsen av februar. I mars ble det arrangert familiedag ved VSH 

hvor Saving Oseberg ble formidlet gjennom presentasjoner og aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge. 

Foruten at Saving Oseberg har blitt formidlet utad, har disse aktivitetene styrket forholdet til våre 

samarbeidspartnere samtidig som nye kontakter og ideer har blitt generert. Ettersom prosjektet Saving 

Oseberg har blitt mer innarbeidet, og at prosjektet har blitt involvert i Statsbyggs delprosjekt for sikring av 

gjenstander, har det vært nødvendig med revidering av planene på noen områder. Spesielt gjelder dette for 

delmål 4 som har blitt en viktig samarbeidspartner med Statsbyggs delprosjekt for sikring av gjenstander. I 

forbindelse med dette samarbeidet har det blitt opprettet et FoU-prosjekt under Saving Oseberg, hvor målet er 

å utvikle metoder for vibrasjonsisolering, lastoverføring og eventuell omplassering av store gjenstander ved 

VSH.    

Tiltak Beskrivelse I henhold til 
revidert 
prosjektplan 

Avvik 

Dokumentasjon 3D-skanning - - Forsinkelse i forhold til revidert 
prosjektplan. 

Delmål 1 Nedbrytningsprosesser i 
trevirket 

X - 

Delmål 2 Nøytralisering av syre X - 

Delmål 2 Fjerning/inaktivering av 
metallioner  

X - 

Delmål 3a Testing av eksisterende 
metoder  

- Forsinkelse i forhold til ansettelse av 
Postdoc  

Delmål 3b Utvikling av bioinspirerte 
materialer 

X - 

Delmål 4 Preventiv konservering X Forsinkelser i forhold til iverksetting av 
tiltak. Likevel går fremdriften av 
delmålet i henhold til revidert plan for 
delmål 4. Ytterligere presisering av 
planen for delmål 4 vil komme på 
plass når Statsbyggs delprosjekt for 
sikring av gjenstander er etablert. 

Delmål 5 Ansettelser - Mangler én personressurs på delmål 
3a 

Delmål 5 Prosjektadministrasjon X Forsinkelse i forhold til ansettelse av 
Postdoc 

Kommentarer 



 
Delmål 3a: Det er få personer som kan utfylle prosjektets behov for dette delmålet, også internasjonalt. Susan 
Braovac, som har hatt en sentral rolle i Saving Oseberg og det forutgående Alunprosjektet, betraktes som en 
svært aktuell kandidat til å søke stillingen. Utlysning av Postdoc for delmålet vil finne sted i løpet av juni 2015.   
 
Delmål 4: Prosjektkoordinator arbeider med en tilpassing av de ulike arbeidsområdene innenfor delmål 4 i 
forhold til sikringsprosjektet hos Statsbygg.  Etter en søknadsprosess om FoU-midler i samarbeid med 
Statsbygg er det bevilget 50% finansiering av en ny stilling i Saving Oseberg som skal samarbeide med 
Statsbyggs delprosjekt for sikring av gjenstander. Stillingen vil innebære oppgaver og ansvar knyttet til 
utvikling av konkrete metoder for vibrasjonsisolering, lastoverføring og omplassering, samt metodikk for å 
kunne analysere effektene av byggevirksomhet på samlingene, og deres omplassering på en minst mulig 
destruktiv måte.  Planlagt tiltredelse er september 2015. I april ble det igangsatt støvmålinger ved VSH som 
blant annet skal generere data for en masteroppgave på støvdeponering i VSH ved Guro Hjulstad.  
 
Delmål 5: Ansettelser: se kommentar til pkt. 3a.  

 


