
 

Til: KHMs styre  
Statusrapport Saving Oseberg, 17. september 2015 

 
Prosjektet Saving Oseberg arbeider videre med å legge det vitenskapelige grunnlaget for fremtidige 
bevaringsstrategier for det alunkonserverte gjenstandsmaterialet. Som kjent arbeider også Saving Oseberg 
med preventiv konservering – delmål 4. Samarbeidet mellom Saving Oseberg og Statsbyggs delprosjekt for 
sikring av gjenstander, er nå formalisert gjennom et felles FoU-prosjekt, og vi er nå inne i en innstillingsprosess. 
Om arbeidet går etter planen vil Saving Oseberg utvides med en ekstra stilling ut prosjektperioden. Dette vil 
innebære at vi er fulltallige i henhold til revidert plan for delmål 4. I tillegg vil vi med dette prosjektet kunne 
etablere viktig kunnskap for å sikre de store gjenstandene ved VSH på veien mot et nytt museum.  
    

Tiltak Beskrivelse I henhold til 
revidert plan 

Avvik 

Dokumentasjon 3D-skanning X -  

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  

X Post Doc stillingen innenfor delmål 3a 
ble utlyst i juni, med søknadsfrist 3. 
august 2015. 

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. 
31. august er Guro Hjulstad tilbake 
etter endt foreldrepermisjon. 

FoU-prosjekt X Stillingen som ingeniør/båtbygger ble 
utlyst i juni, med søknadsfrist 10. 
august 2015. 

Delmål 5 Ansettelser - Mangler én personressurs på delmål 
3a, og én personressurs på FoU-
prosjekt under delmål 4. 

Delmål 5 Prosjektadministrasjon X  

 
Kommentarer 
Delmål 2: (Nøytralisering av syre): Som del av PhD-studiet vil stipendiat Fabrizio Andriulo, Center for Colloid 
and Surface Science (CSGI), Department of Chemistry, University of Florence, ha opphold i Norge perioden 
februar 2015 til juli 2016. I denne perioden arbeider han sammen med gruppen i Saving Oseberg i 
paviljongen.     
 



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.   
 
Det er igangsatt støvmålinger ved VSH som blant annet skal generere data for en masteroppgave på 
støvdeponering i VSH ved Guro Hjulstad.  
 

 

 


