Praktsledene
fra Osebergfunnet
Oppstøtting av de alunkonserverte sledene fra Oseberg
De tre sledene, som i ornamentikk og skjæring representerer noe av det mest verdifulle fra Osebergfunnet, er også
blant de mest skadede og nedbrutte gjenstander fra dette funnet. I 2001 ble det oppdaget ferske brudd og sprekker
på «Gustafsons slede». Derfor ble det startet opp et nødsikringsprosjekt for å støtte disse gjenstandene og bevare
dem mot et totalt forfall. Sledene er så komplekse og skjøre at de under ingen omstendighet kan utsettes for rystelser
og vibrasjoner. Følgelig kunne en flytting til «eksterne» arbeidslokaler ikke gjennomføres, men jobben måtte gjøres på
stedet. Det ble bygget et eget klimatisert rom rundt sledene, før glassmonterne ble fjernet for første gang siden 1957.
I sledeprosjektet inngår preventiv sikring, detaljert undersøkelse og dokumentasjon av materialet og konstruksjonen.
Arbeidet med dette innebærer store utfordringer og oppgaver. Direkte involverte personer i prosjektet har vært konservatorene Nancy Child (til mai 2004), Nadine Huth (fra januar 2005) og støttemakeren Ragnar Løchen.

Av Nadine Huth og Ragnar Løchen

Konserveringshistorie
Ved utgravingen av Oseberggraven og dens rike utstyr
i 1904, ledet av professor Gabriel Gustafson, ble også
tre praktfulle sleder avdekket. Gjenstandene hadde ligget
nedgravd i mer enn tusen år. De var da gjennomtrukket av
vann og delvis brukket i stykker av stein og jordmasser i
gravhaugen. Kjemiske prosesser hadde ført til at trestrukturen langsomt gikk i «oppløsning», dvs. treets bestanddeler dekomponerte. Viktige komponenter som gikk tapt
er cellulose og hemicellulose. De er hovedbestanddelene i
tre som bevirker dets mekaniske styrke og stabilitet. Enkelt
sagt er det cellulosen som utgjør armeringsjernet i celleveggene. Bevaringstilstanden var avhengig av tresorten.
Frem for alt var det bøk, som store deler av sledene består
av, som var særlig preget av degradering.
For å kunne bevare gjenstandene for fremtiden måtte det
derfor en stor arbeidsinnsats til. For å hindre krymping,
oppsprekking og videre deformasjon ved tørking måtte
vannet i treverket erstattes med et konserveringsmiddel.
Dette ble oppnådd ved å impregnere treet med en alunoppløsning. Alun, et aluminiumsalt, går i oppløsning ved
oppvarming og krystalliserer ved nedkjøling. Prinsippet for
metoden var at den varme alunløsningen trenger inn i treet,
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og når det kjøles ned til romtemperatur krystalliserer saltet
og bidrar til at celleveggene ikke kollapser.
At alunbehandlingen ikke var tilstrekkelig for å styrke trebitene syntes allerede under selve behandlingen. I notater
fra konserveringsbehandlingen (i perioden 1906–1912)
kan vi lese at noen deler ble lagt i alunløsningen to ganger.
I tillegg ble fragmentene impregnert med linolje etter at de
kom opp fra alunbadet.
Etter at denne behandlingen var avsluttet ble sledene
rekonstruert ved at de flere hundre bitene ble sammenføyd
ved hjelp av lim, gips, jern, stifter og skruer. Karmen med
dyrehoder ble montert på egne rammer i nytt treverk, og
understellet med meier ble støttet opp med stål og forsterkninger i nytt treverk. Der hvor deler mangler er det på
enkelte steder benyttet moderne fyllmateriale (treverk og
kitt) for å føye delene sammen. Overflaten ble påsmurt flere
lag med lakk, både etter rekonstruksjonen og i forbindelse
med en behandling i 1956/1957.
Rekonstruksjonsarbeidet ble avsluttet noen få år etter funnets oppdagelse, slik at sledene kunne vises frem for første
gang i Osebergsalen i Historisk Museum i 1912. Under

Bilde 1. ”Fjerde slede” står ferdig oppstøttet.

krigen var alle gjenstandene pakket ned og lagret i museets
kjeller. Vikingskipshusets «Fjerde Fløy», som rommer Osebergsamlingen i dag, ble innviet i april 1957.

Sledenes tilstand i dag
Sledenes tilstand i dag, hundre år etter utgravingen, er
svært bekymringsverdig. Sprekker, løse deler og formforandringer gir bare et overflatisk inntrykk av hele skadeomfanget. Primært må gjenstandene i dag betraktes som et
komplekst kompositt av forskjellige materialer: nedbrutt tre,
alunsalt, nedbrutt linolje, lakk, lim, kitt, jernbeslag, skruer, stifter
og moderne treverk. For å bedømme hele skadeomfanget er
det ikke nok bare å se på ett av materialene. Mye av årsaken
til dagens bedrøvelige situasjon skyldes samspillet mellom
de forskjellige materialene. Da sledene ble rekonstruert
var ikke dette åpenbart, slik at de støtter som da ble satt
inn i tidens løp har vist seg å være utilstrekkelige. Når man
betrakter gjenstandene blir sammenheng mellom svakheter i
materialene og dårlige eller manglede støtter svært tydelig.
Sledenes tilstand ble vurdert på grunnlag av en detaljert,
visuell inspeksjon av overflate og konstruksjon, så vel som
røntgenfotografering. I tillegg ble «Fjerde slede» 3D-skannet
sommeren 2005. 3D-skanningen ble utført av det svenske

firmaet METIMUR som også skannet Osebergskipet. Ved
denne metode er sleden digitalisert slik at man fikk oppmålt
hver enkelt detalj med 0,02 mm nøyaktighet. 3D-skanningen har relevans med hensyn til dokumentasjon og
forskning. Ved en senere skanning kan man også oppdage
eventuelle formforandringer.
Etter vurdering av tilstanden er det tydelig at skadene etter
tidligere konserveringstiltak er forårsaket ved:
• effekten av alunbehandlingen
• effekten av sammensetningen av forskjellige materialer
• effekten av utilstrekkelige støtter.
Som tidligere nevnt ble de vanntrukne fragmentene impregnert med alun. Prinsippet for metoden var smart, men
allikevel ble det ingen suksess. Impregneringen var ikke
tilstrekkelig. Alunløsningen gjennomtrengte bare de ytterste
millimetre av fragmentene. Det indre tremateriale fikk ikke
noen behandling, noe som resulterte i en kollaps av strukturen. Det krympet og skilte seg fra sitt harde «skall». Ved
undersøkelse av røntgenbildene kan vi konstatere hulrom.
Der hvor sprekkene er så store at vi kan se den innvendige
tresubstansen, er det tydelig at det bare er «pulver» og
fliser igjen. Fiberveggene er betydelig svekket. På mik7

Over: Bilde 2. Røntgenundersøkelsen av meien til «Scheteligs
slede». Tverrsprekker (S), kittmasse (K), alunfattige (AF) og alunrike partier (AR), nye metallskruer og – stifter (Ms).

Bilde 3. Røntgenundersøkelsen av karmen til «Scheteligs slede».
Metallstifter, som ble brukt for å holde fragmentene sammen, er
korrodert og forskjøvet.

roskopbilder kan vi se at celleveggene er meget tynne og
sårbare. Selve undersøkelsen er veldig komplisert, da det
er svært vanskelig å preparere de porøse prøvebitene. I
tillegg tyder mye på at alun reagerer på klimasvingninger.
Omkrystalliseringen av saltet viser seg ved en inspeksjon
av overflaten. Vi antar at saltvandringen inn i alunimpregnerte områder stadig svekker trestrukturen. Den alunrike,
linoljeimpregnerte og lakkerte overflaten til fragmentene
er hard og meget sprø. Man kan si at det er overflaten
som holder fragmentene sammen. Men den tilbyr ikke en
tilstrekkelig mekanisk styrke, da den må betraktes som en
samling av saltkrystaller med nedbrutt og ufleksibel linolje
og lakk. Uttalelsen om at «alunen er gebrekkelig, og tapte
man et stykke i gulvet sprang det i stykker som glass» leser
vi allerede i Gustafsons notater fra 1913.

treplatene har forsterket så vel løsrivingen av skruene som
spenninger i limskjøtene og dermed også skadene i det
svake originale materiale.

Sammensetningen av forskjellige materialer under rekonstruksjonen spiller en stor rolle i utviklingen av skadene (Bilde 2).
Styrken i det originale trematerialet er svært svekket og
dermed også dets fleksibilitet og bæreevne. Ved aldring ble
kittet og limet sprøtt, ufleksibelt og har krympet, noe som
førte delvis til avskilling fra det svake nabomaterialet. Det
nye trematerialet, derimot, er reaksjonsaktivt, dvs. at det
reagerer på klimasvingninger med bevegelse, krymping og
deformasjon. Beslag, skruer og stifter av metall er korrodert. På røntgenbilder ser vi at stiftforbindelsene mellom
fragmentene er delvis borte. Det er en tydelig sammenheng
mellom korrosjon og alun, da det særlig er ved de alunrike
partier at korrosjonen er sterkest (Bilde 3).
Et godt bilde av den «farefulle skadesirkelen» viser sledekarmene. For å rekonstruere karmen ble fragmentene limt
og skrudd på nye treplater. Skruene har med tiden mistet
grep i det nedbrutte trematerialet. Limet har blitt sprøtt
og dets bindeevne er redusert. Deformasjonen i de nye
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Kitt, metall, nytt tre og alunmettet tre er tungt. På grunn av
utilstrekkelige støtter har noen slededeler seget. Særlig
konstruktivt viktige deler, som f. eks. hjørneforbindelser, er
stadig utsatt for belastninger og forskyvninger. Dette har
ført til sprekker og brudd (Bilde 4).
Alt i alt kan vi med sikkerhet konstatere at enhver forskyvning i konstruksjonen setter en rekke skader i gang. I
vurdering av skadene ble det tydelig for oss at de minste
rystelser kan føre til at nedbrytingen av materialet forsterkes. Særlig under vurdering av røntgenbildene ser vi at det
kan ta lang tid før innvendige svakhetspunkter blir synlige
også på overflaten.

Praktiske tiltak ved sledeprosjektet i dag
Preventive konserveringstiltak som ikke krever inngrep i
gjenstanden vil prioriteres. Å sørge for best mulige oppbevaringsforhold er det viktigste middel for å forebygge
en videre nedbryting og sikre sledene en lang levetid.
Tiltaket inkluderer stabilisering av klimaforhold og sikring
mot mekaniske påvirkninger ved tilstrekkelig understøtting.
For tiden utredes mulighetene for å kunne gjøre en rekonservering av det alunkonserverte tremateriale.
Da nye støtter til sledene blir en del av utstillingen måtte
det belyses flere aspekter før valget av materialet og
konseptet kunne tas (Bilde 5). Støttene måtte rimeligvis
plasseres der hvor det er svakheter i konstruksjonen.
Samtidig måtte vi også ta hensyn til hvordan støttene ville
fremstå. Støttesystemene skulle være så nøytrale og lite
i øyefallende som mulig. Det var viktig å ivareta helhet-

Bilde 4. Detalj understell til «Fjerde slede». Spenninger mellom
de forskjellige materialene og utilstrekkelige støtter har ført til
alvorlige skader. Hjørneforbindelser er blant de mest utsatte deler
for skader, da mye vekt og forskyvninger samles her.

Bilde 5. Detalj «Fjerde slede» med nye støtter.

sinntrykket og den originale konstruksjonen av sledene. Vi
har derfor satt inn så få vertikale bein som overhode mulig.
Støttene er laget i rustfritt stål som er glassblåst for å gi
en matt overflate. Dette materialet er korrosjonsbestandig
og trenger ikke en spesiell overflatebehandling med maling
eller lakk. Støttesystemet er tilpasset sledenes svakhetspunkter, og da dette varierer fra slede til slede er også
støttene forskjellige.
Ved de gamle støttene var vekten av sledene konsentrert
på noen få punkter. Det har ført til spenninger og deformasjoner i sledenes konstruksjon. Med de nye støttene skulle
det lages et system som garanterer en jevn avlasting og
sikring av gjenstandenes nåværende form. Det nye systemet skulle absolutt unngå å introdusere flere forskyvninger,
press eller spenninger. Et inngrep i sledenes originale materiale ved å lime eller å skru ble også utelukket. Støttene
ble tilpasset med høy nøyaktighet. På kontaktflaten mot
selve sleden ble det lagt inn polstringer av ethafoam, kledd
i farget syrefritt silkepapir (se bildet på forsiden).
Støttesystemene er laget i seksjoner slik at de enkelte
elementer kan demonteres uten å svekke resten av konstruksjonen. Dette for å lette tilgangen ved fremtidig
arbeid i forbindelse med eventuell kontroll, reparasjon og
re-konservering. «Fjerde sledes» støttesystem, som er det
mest komplekse, består av mer enn 100 deler. Mange av
sledenes støttedeler er sveiset sammen av nøye maskinerte
og formede detaljer. Forskjellige materialer og monteringer ble vurdert under hele arbeidsprosessen. I de fleste
tilfellene ble det laget prøvestykker for å teste stabiliteten,
monteringen og den endelige utformingen.

Bilde 6. Dyrehodehjørne til «Fjerde slede» ble sikret med rustfri
wire kledd med krympestrømpe.

Bilde 7. Karmfragmentene (F) som ble
skruet på nye treplater (B), sikres
med transparent snøre av 100%
polyamid (G). Snøret monteres
rundt det indre rammestengene (S).

Alternative sikringsmetoder- og materialer måtte vi finne
for «Fjerde sledes» karm. Karmfragmentene og de fire
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dyrehodehjørnene var i ferd med å løsne. Å sikre dem med
stålstøtter fra utsiden ville vært visuelt forstyrende. Tre av
dyrehodene ble sikret med et «bissel», laget av 1mm rustfri
wire, som er malt og kledd med gjennomsiktige krympestrømper (Bilde 6). Et «nett» av polyamidsnøre hindrer
karmfragmentene mot å løsne og falle ned. Snørene ble
festet på de nye, indre rammestengene (Bilde 7). Denne
metode ble vurdert som best egnet. Nettet er lett å demontere. Samtidig er opplevelsen av og tilgangen til gjenstandens overflate god. For å unngå at de tynne snørene skjærer
inn i sledenes overflate ble det plassert små polstringer av
farget silkepapir.
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