
Saving Oseberg Fase II – Fra Lab til Pilot – 2017-2019 

Stillingsplan. Beskrivelse av stillingstyper, kvalifikasjonskrav og behov 

Saving Oseberg Fase II – Fra Lab til Pilot – har en tidsramme på tre år med oppstart 1. januar 2017. Dette er i umiddelbar forlengelse av prosjektets første 
fase som avsluttes 31. desember 2016. Total inneholder prosjektet 9 stillinger, hvorav en stilling (konservator) inngår som KHMs egenandel i prosjektet. En 
stilling utlyses av vår samarbeidspartner ved Universitetet i Pisa, Italia og en stilling (Post Doc) videreføres/overføres fra fase I til fase II på grunn av 
forsinkelser i prosjektets fase I. I alt 6 stillinger lyses ut våren 2016 med forbehold om finansiering. Alle stillinger lyses ut for 3 år. Det tas i prosessen 
forbehold om finansiering. Denne utvidede stillingsplanen anses å oppfylle betingelsene som betenkning for de vitenskapelige stillingene som skal lyses ut for 
fase II. 

Dette gir fase II den nødvendige kontinuitet i ansettelser og opparbeidet fagkompetanse som er svært viktig for å nå våre mål om å komme frem til gode og 
stabile rekonserveringsmetoder for det særlig skjøre alunkonserverte gjenstandsmaterialet i Osebergsamlingen. I Fase II skal resultatene fra fase I inngå i en 
omfattende pilotstudie der en rekke ulike konsolidanter og materialer testes på arkeologisk tre og fragmenter og prøver av alunkonservert tre. Videre må 
langtidsholdbarhet og materialenes egenskaper over tid undersøkes for alle materialer og metoder, før de kan benyttes på originale gjenstander fra 
Osebergsamlingen. En behandlingsmetode må omfatte de tre mest kritiske områdene:  

1. Nøytralisering av svovelsyren som dannes i treet 

Innenfor dette området er de foreløpige resultater med bruk av nanopartikler lovende. Men mulige metoder må gjennomgå en omfattende testing for å få 
klarhet i hvordan disse materialene oppfører seg over tid, også sammenlignet med alternative metoder. 

2. Inaktivering av de skadelige metallionene som finnes i treet  

Resultater fra fase I viser at metallionene er reaktive og at en identifikasjon av disse er fundamentalt for valg av metoder for inaktivering. Jern, kobber og 
aluminium og forbindelser fra disse er de mest problematiske metallionene i treverket.  

3. Styrke og stabilisere den nedbrutte strukturen  

For å styrke de skjøre gjenstandene vil ulike middel (konsolidanter) undersøkes og testes. Dette gjelder både kjente konsolidanter og de som utvikles i Saving 
Oseberg på basis av resultater fra de tre materialgruppene kitin, lignin og silaner. Videre vil man ved å kombinere ulike materialer til det man kaller 
multifunksjonelle nettverk, hvor evne til å stabilisere, inaktivere metallioner og nøytralisere treverket kan inngå i en og samme konsolidant, undersøkes.  Både 
kjemisk stabilitet, mekanisk stabilitet og ikke minst langtidsvirkningene av de ulike materialer og konsolidanter må evalueres nøye. Tilstanden til 
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tregjenstandene i Osebergfunnet er svært varierende og stiller ulike krav i en behandlingsprosess. Vi ser for oss et behandlingsforløp der valg av metoder for 
nøytralisering, inaktivering av metallioner og konsolideringsmiddel avhenger av en rekke faktorer. Faktorer som er kommet frem gjennom prosjektets første 
fase. Gjenstandene kategoriseres på basis av tilstand og hvilke særlige behov de har – ut fra foreliggende resultater. I løpet av pilotstudien vil derfor et bredt 
spekter av metoder og materialer, samt konsekvenser og langtidsvirkninger av de ulike metodene testes og evalueres. I tillegg til de stillinger som er skissert i 
stillingsplanen under (hovedsakelig post Doc, forsker 1109 og konservator) vil samarbeid med miljøer som kan tilføre prosjektet kompetanse vi selv ikke har, 
samt utvidet bruk av referansegrupper og referansepersoner i relevante og høykompetente forskningsmiljøer vil være særdeles nyttig for prosjektet.  

De særlig komplekse problemstillinger som gjør seg gjeldende det alunkonserverte materialet, krever høyt spesialisert kompetanse. Dette gjenspeiles i 
kvalifikasjonskravene i planen under. Det er i tillegg lagt stor vekt på erfaring fra samme type arbeid. Denne spisskompetansen er møysommelig opparbeidet 
gjennom fase I og er særdeles viktig for en fortsettelse i fase II. Å miste denne kompetansen vil være et alvorlig tilbakeskritt for prosjektets overordnede 
målsetning, hvor Saving Oseberg over tid skal utvikle og kvalitetssikre egnede metoder og materialer for en stabilisering/rekonservering av alunkonserverte 
tregjenstander i Osebergsamlingen. 

 

Stillingsplan – Saving Oseberg fase II: 
Research 

Group Type of Position Affiliation Role Basic qualifications and preferences 

- Project manager* KHM, UiO Budget administration, personnel 
administration, administration of 
collaborations, reporting to project owner. 
Overall responsibility for project progress 

PhD in conservation, conservation science or chemistry. Experience from 
project management in interdisciplinary and/or innovative research projects. 
Experience from working with cultural heritage research. 

- Research 
Coordinator* 

KHM, UiO Define and follow up research and application 
studies, coordination between the different 
topics, external collaborations. Advise and 
supervise post-doctoral researchers. 
Publication and communication strategy. 

 

*There is an ongoing discussion on whether to combine the position of project manager and research coordinator or not. This issue is not yet resolved, but will be resolved 
as soon as possible. 
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- Administration 50% KHM, UiO General administration duties   

Group 1 Post-doctoral 
researcher 
(Conservation) 

KHM, UiO Testing of existing & new conservation 
materials. Development of testing protocols. 

PhD in conservation or conservation science. Extensive conservation experience 
in hands-on treatment of organic materials, preferably archaeological wood. 

Group 1 Conservator 
KHM financed 
(KHM egenandel) 

KHM, UiO Surveying the objects currently in storage and 
grouping into categories, assisting in 
impregnation and artificial ageing 
experiments. 

Master degree in conservation, experience in the conservation of organic 
materials, preferably archaeological wood. Experience in experimental set-up. 

Group 1 Post-doctoral 
researcher 
(Chemistry) 

University 
of Pisa 

Analysis of organic components in Oseberg 
wood, primarily by Pyrolysis GC-MS 

PhD in chemistry. Extensive experience in organic analytical methods. 
Experience in working with cultural heritage material, preferably wood. 

Group 1 Researcher 
(Chemistry)  

KHM, UiO Maintenance of instruments, training of group 
members on instruments, analysis of organic 
components of Oseberg wood, mechanical 
testing, analytical protocols. 

PhD in chemistry. Extensive experience with maintenance and setting up and 
the use of advanced analytical equipment, in particular SEM, Raman, FT-IR, 
XRD and XRF. Experience in organic analysis, such as HPLC and GC-MS.  
Experience in working with cultural heritage materials, especially wood, and 
knowledge of archaeological wood conservation. Experience from 
interdisciplinary projects in cultural heritage. 

Group  

1 & 2 

Researcher 
(Chemistry) 

KHM, UiO Development of testing protocols to assess 
inhibition of metal ion promoted degradation 
by new and existing treatments. Advising on 
chemical modifications to new consolidants  

PhD in chemistry. Expertise in complex and/or metal organic chemistry, and 
experience using analytical techniques including SEM-EDS, XRD, FTIR and 
Raman spectroscopy. Ability to design and execute practical experiments. 
Experience in working with cultural heritage materials, especially wood, and 
knowledge of archaeological wood conservation. Experience in using 
synchrotron facilities. 

Group 2 Post-doctoral 
researcher 
(Chemistry) 

KHM, UiO Further development of lignin-like materials 
as consolidants for the Oseberg finds, in situ 
polymerization of lignin-like materials, 
testing consolidation on small samples, 
testing on larger pieces of wood 

PhD in chemistry. Expertise in synthesis of lignin materials. Experience in the 
use of analytical methods such as NMR of biopolymers. Experience in working 
with cultural heritage materials, especially wood, and knowledge of 
archaeological wood conservation. Experience from interdisciplinary projects 
preferably in cultural heritage. 
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Group  

1 & 2 

Post-doctoral 
researcher 
(Conservation 
Science) 

KHM, UiO  Further development of Ca(OH)2 
nanoparticles for the de-acidification of 
Oseberg wood, silanes as consolidants and 
cross-linking with nanoparticles to form a 
hybrid material, assist conservators in testing 
of these materials. Explore alternative de-
acidification methods. 

PhD on conservation science or chemistry. Experience in working with 
nanoparticles in relation to cultural heritage. Basic knowledge and experience of 
archaeological wood conservation.  Experience from interdisciplinary projects 
preferably in cultural heritage. 

Group 2 Post-doctoral 
researcher 
(Chemistry) 

KHM, UiO Hybrid/composite materials of bio-polymers 
and inorganics; cross-linking of lignin-like 
materials with silanes to develop stronger 
materials, silanes as a cross-linker for lignin 
to calcium hydroxide nanoparticles, testing 
protocols. 

PhD in chemistry. Expertise in polymer synthesis and functionalisation. Ability 
to design and execute practical experiments. Experience in working with 
cultural heritage materials, especially wood, and knowledge of archaeological 
wood conservation. Experience from interdisciplinary projects preferably in 
cultural heritage. 

 

KHM, 29. mars 2016 

Torunn Klokkernes 
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