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Saving Oseberg – Status 31. mai 2013 

 Prosjektleder Torunn Klokkernes er ansatt pr 6. mai 2013 

 Styringsgruppen er nedsatt – og består av 3 interne og 2 eksterne medlemmer.  

De eksterne medlemmer er:  

Helmer Fjellvåg, Professor ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, og Charlotte Gjelstrup 

Björdal, PhD, Docent, Universitetslektor ved Institutionen för kulturvård, Göteborgs 

Universitet.  

De interne medlemmer er: Prosjektleder Idunn Kvalø som representant for Utstillings og 

publikumsseksjonen, Konservator Brynjar Sandvoll som representant for 

Konserveringsseksjonen og leder for styringsgruppen er Professor Jan Bill ved Arkeologisk 

Seksjon. 

Prosjektleder Torunn Klokkernes er sekretær for styringsgruppen, og forskningsleder 

Hartmut Kutzke har møterett i styringsgruppen. 

 Prosjektplan og budsjett er under utarbeidelse. Disse plandokumentene skal kvalitetssikres 

internt før de oversendes styret for behandling.  

 «Dokumentasjonstiltak - Saving Oseberg» prosjektkode 000204 og «3D skanning» 

prosjektkode 000196 foregår som planlagt med noen justeringer. Justeringene består i å 

prioritere sikring av de alunkonserverte gjenstandene og dyrehodestolpene ved 

vikingskipshuset, dvs 3D skanning som dokumentasjon og nye monter for de 4 

dyrehodestolpene. Dette betyr at budsjett for ‘Tiltakskode 730053 Fremstilling av 

sikkerhetskopier’ er overført til ‘Tiltakskode 730051 - 3D skanning av alunkonservert 

materiale’ og at beløp som gjenstår på ‘Tiltakskode 730050 Preventive tiltak i VSH’ prioriteres 

til design og innkjøp av nye montre til dyrehodestolpene. Dette var det enighet om i 

styringsgruppen for «Dokumentasjonstiltak – Saving Oseberg» på møte 15. mai 2013. 

 Utlysningstekstene til 1 PhD stipend (3 år) og to Post Doc stillinger (2år) for oppstart 1. januar 

2014 er klar for utlysning, etter styrets behandling. Prosjektet satser på å utlyse disse bredt, 

både nasjonalt og internasjonalt. 

 Stillingen som laboratoriemedarbeider med oppstart høsten 2013 er utlyst og fristen går ut 

10. juni 2013. Det har hittil vært god interesse for stillingen. 

 Prosjektleder arbeider i tillegg aktivt for å sikre at Saving Oseberg prosjektet har lokaler i 

planlagt brakkerigg på Bygdøy ifølge TA/EA fra 1. januar 2014, og at rekonserveringsarbeidet 

som skal foregå etter 2016 sikres lokaler i det nye museet på Bygdøy.  

 Saving Oseberg deltar på Forskningsdagene 20. og 21. september 2013 hvor tema i år er ’Hav 

og vann’. http://www.forskningsdagene.no/index.html  
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