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S 14/15 Strategisk rekrutteringssamarbeid mellom KHM og 
NHM - forslag om oppretting av professor II-stilling i aDNA  
 
Rammeverk: 10 %-stilling over fem år: 
 80% finanisert gjennom Universitetets strategiske rekrutteringspott 
 10% finanisert av KHM  

10% finansiert av NHM  
 
Innledning UiO og DNA-forskning 
UiO har de senere årene bygget opp forskningsressurser og forskningsmiljøer som kan utløse store 
tverrfaglige gevinster innen DNA-forskning. 20. mai åpnet UiO egen aDNA-lab (aDNA = ancient DNA) som et 
samarbeidsprosjekt mellom MatNat, KHM og NHM. Medfak har investert i toppmoderne apparatur og 
ekspertise for kartlegging og analyse av arvemateriale: Det er også bygget opp omfattende ekspertise innen 
biosystematikk og behandling og prosessering av sensitive forskningsdata (TSD). Institutt for medisinske 
basalfag forvalter i dag de Schreinerske samlinger med stort forskningspotensial innen aDNA. KHM og NHM 
har store samlinger med stort potensial for aDNA-analyser. Alt i alt ligger det til rette for at UiO kan skape 
et meget interessant tværrfakultært samarbeidsmiljø rundt DNA-forskning som kan skape forskning av 
meget høy kvalitet.  

KHM og DNA-forskning 
Kulturhistorisk museum har siden etableringen av SIGMA-prosjektet (2008) systematisk utforsket det 

vitenskapelige potensialet som ligger i bruk av naturvitenskapelige analyser (osteologi, isotopanalyser og 

aDNA-analyser) av humane og animalske levninger. SIGMA er i dag sluttført, og blant resultatene er en 

PhD-avhandling. Erfaringene fra SIGMA ble videreført i form av en aDNA-komponent i en søknad om SFF-

status for museets vikingtidssatsing. Prosjektet kom til finalerunden men oppnådde ikke SFF-status.  

Gruppen med vikingtidsforskere utarbeider for tiden to sett forskningsplaner: en for en permanent 

forskningsenhet ved KHMs kommende vikingtidsmuseum på Bygdøy og en som vil inngå i en ny SFF-IV 

søknad. Planene er samordnet, og begge inneholder en markant aDNA-komponent.  

Innen steinalderforskning har KHM allerede fått en NFR bevilgning der en av rekrutteringsstillingene er 
øremerket aDNA.  

KHM og NHM har diskutert et mer omfattende samarbeid over temaet menneskets utvikling, der aDNA vil 
være en viktig komponent. Samarbeidet vil potensielt omfatte både utstillingsarbeid og forskning. En 
tydelig internasjonal komponent der forskningsmiljøene i Sør-Afrika er en opplagt partner, er en viktig 
forutsetning. 

Begrunnelse for stillingen og søknaden 
Både den sterkt tverrfakultære satsningen på aDNA og KHMs egne ambisjoner innen aDNA-forskning gjør 
det naturlig å styrke kompetansen til museet på dette feltet. Dette vil være et viktig bidrag for å løfte 
museets forskning på temaet og styrke UiOs forskningsmiljø. Samarbeidsplaner med NHM og felles 
interesse i aDNA gjør det også naturlig å se for seg en kompetansestyrkning som et felles prosjekt for 
museene. Begge museene mener at en professor II stilling innen temaet aDNA vil være et godt virkemiddel.  
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KHM har vært i dialog med professor Eske Willerslev ved Naturhistorisk museum, Universitetet i KBH om et 
samarbeidsprosjekt om DNA-analyser av vikingtidsskjeletter. Dette samarbeidet inngår som en del av 
museets SFF-planer.  

NHM tok i fjor initiativ til at Eske Willerslev skulle utnevnes til æresdoktor ved UiO, hvilket også skjedde.  

Eske Willerslev er en verdensledende forsker innen aDNA. Hele UiO vil profittere på at han er professor II 
ved UiO. Dekanene ved Medfak og MatNat samt rektor er meget positive til Eske Willerslev som professor II 
ved museene.  

Summen av disse forhold gjør det meget nærliggende å fremme for Rektor en søknad om at E. Willerslev 
tilbys stilling som professor II ved KHM og NHM. Et samarbeid om DNA fra vikingtid, som han ivrer for, kan 
skje hensiktsmessig dersom Willerslev er professor her. Det vil også sikre at eventuelle publikasjoner basert 
på museenes kildemateriale og samarbeid med UiO-forskere, godskrives KHM/NHM (dette momentet bør 
imidlertid avklares på forhånd).  

Museumsdirektøren ved KHM har vært i kontakt med Willerslev som er positiv til ideen om en professor II- 
posisjon. 

Finansiering og plassering 
Willerslev tror ikke han kan makte en større stilling enn 10% ved UiO. KHM vil foreslå at det søkes UiO om å 
få dekket 80% av et femårs åremål i 10%-stilling. KHM og NHM finansierer henholdsvis 10% hver av 
stillingen. 

Stillingen er tenkt lagt til Arkeologisk seksjon. 

 
Vedtaksforslag 
Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til oppretting av professor II-stilling i aDNA. Styret gir sin 
tilslutning til at KHM og NHM i fellesskap tilbyr Eske Willerslev stillingen i en stillingsbrøk på 10 % over fem 
år. Tilslutningen skjer under forutsetning om at KHM og NHM lykkes med å sikre finansiering av stillingen i 
samsvar med opplegget som er skissert i museumsdirektørens notat. 
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