
 

Til: KHMs styre  
Statusrapport Saving Oseberg, 31. januar 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. Områder som har fått spesiell oppmerksomhet høsten 2015 er planlegging av 
strategi for Saving Oseberg fase II, med vekt på forhold som må avklares i forbindelse med en ny søknad om 
finansiering. Et møte mellom UiO, KHM og KD ble gjennomført i desember 2015. Kontinuitet i prosjektets 
personalsammensetning er et sentralt tema for planlegging for 2016 og særdeles viktig for en vellykket 
videreføring av prosjektets ambisjoner. Den oppståtte ressursmangel ved personalavdelingen ved KHM 
forsinker dette arbeidet. Årsrapport for SO 2015 og revisjon av budsjett og prosjektplan for 2016 er sentrale 
administrative oppgaver for den neste perioden. Prosjektkoordinator David Hauer er i farspermisjon i 10 uker 
fra 1. januar 2016.  

Prosjektets fremdrift og spesifisering av enkelte oppgaver på Delmål 4 er og vil fremdeles være avhengig av 
hvilke områder Statsbyggs Sikringsprosjekt (sannsynlig oppstart månedsskifte mars/april 2016) definerer og går 
inn i – og hvilke problematikker som defineres gjennom resultat av arkitektkonkurransen for nytt 
vikingtidsmuseum på Bygdøy.  

KHMs samarbeid med Statsbygg i FoU-prosjektet «Materialegenskaper hos arkeologisk trevirke i vikingskipene» 
hadde oppstart 15. desember 2015 – og krever et tett samarbeid mellom Saving Oseberg Delmål 4 og 
Statsbyggs Sikringsprosjekt. 

Tiltak Beskrivelse I henhold til 
revidert plan 

Avvik 

Dokumentasjo
n 

3D-skanning X -  

Delmål 1 Nedbrytningsprosesser i 
trevirket 

X - 

Delmål 2 Nøytralisering av syre X Fabrizio Andriulo: 3 mnd. 
forskningsopphold i Firenze 

Delmål 2 Fjerning/inaktivering av 
metallioner  

X - 

Delmål 3a Testing av eksisterende 
metoder  

X Avventer tiltredelse i Post Doc- stillingen 
innenfor delmål 3a. Etablert samarbeid 
med NIBIO om testing av arkeologisk 
treverk. 

Delmål 3b Utvikling av bioinspirerte 
materialer 

X Emily McHale: 2 mnd. forskningsopphold i 
Nottingham 

Delmål 4 Preventiv konservering 
 
 

X Innsamling og identifikasjon  i forhold til 
nåværende og fremtidig støvproblematikk 
pågår. Aktivitet i prosjekt omkring 
mikrobevegelse i arkeologisk treverk 
trappes opp. 

FoU-prosjekt X Svein Erik Øya ansatt fra 15. desember 
2015. 

Delmål 5 Ansettelser - Mangler én personressurs på delmål 3a. 
Delmål 5 Prosjektadministrasjon X  
 


