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Saving Oseberg Fase II – Revidert stillingsplan 
Saving Oseberg Fase II – Fra Lab til Pilot – har en tidsramme på tre år med oppstart 1. januar 

2017. Finansiering for hele perioden er sikret gjennom en særskilt bevilgning fra 

Kunnskapsdepartementet, hvilket betyr at fase II fortsetter i umiddelbar forlengelse av 

prosjektets første fase som avsluttes 31. desember 2016. I Fase II skal resultatene fra fase I 

inngå i en omfattende pilotstudie der en rekke ulike konsolidanter og materialer testes på 

fragmenter og prøver av alunkonservert tre.  

Resultatene fra fase I er nå klarere og planlegging av Fase II innenfor rammen av søknaden til 

KD er i gang. I den forbindelse ser KHM behov for å revidere stillingsplanen som ble vedtatt i 

styret 8. april 2016 (Sak 12-4). Behovet er utløst av at samarbeidet med eksterne 

forskningsinstitusjoner er mer konkretisert og at prosjektet nå ser tydeligere resultatene fra 

Fase I og hvilken kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre tiltakene i fase II. Disse 

endringene består i å: 

 

Trekke forskningskoordinatorstillingen og opprette professor II stilling 

De spesifikke forsknings og utviklingsoppgavene som skal gjennomføres i Fase II er avhengig 

av spesialisert kompetanse på helt spesifikke områder. Stillingen som forskningskoordinator 

foreslås erstattet av en professor II stilling hvor høy spesialisert kompetanse i samspill med 

internasjonal ekspertise samt høy forsknings/publiseringsprofil er nødvendig. Det foreslås at 

professor II kommer fra Universitetet i Nottingham, der professor Stephen Harding er 

tentativt forespurt. 

 

Trekke postdoktorstilling i kjemi (syntetisering av polymere):  

Arbeidet som skal gjøres i denne delen av prosjektet skal deles mellom KHM/Saving Oseberg og 

Universitetet i Nottingham ved Professor Stephen Harding og hans laboratorium. Ved å bygge 

ut og styrke dette samarbeidet, som allerede er etablert i fase I, dannes en forskningsgruppe 

omkring utviklingen av nye materialer for konservering av alunkonservert og vanntrukkent 

tre. Dette er et stort og omfattende arbeid som ikke kan utvikles av Saving Oseberg alene – 

hverken bemanningsmessig og heller ikke utstyrsmessig. Nottingham har opprettet en egen 

stipendiatstilling og vil samarbeide med Saving Oseberg gruppen omkring dette området. Dette 

gir grunnlag til å omdisponere midlene som var tenkt til en egen postdoktor på dette området. 

Midlene er ønsket omdisponert til en konservatorstilling:  
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Opprette konservatorstilling  

Et av hovedpunktene i Saving Oseberg Fase II er å utvikle og etablere 

rekonserveringsprotokoller, evaluere materialer og metoder for inhibering av metallioner, 

nøytralisere syrer og stabilisere alunkonservert tre – i en etterfølgende rekonservering av 

alunbehandlet tre. Det er avgjørende at de konserveringsmetodene som velges, er stabile over 

tid. Dette må avklares før de kan benyttes på originale gjenstander fra Osebergsamlingen. I 

denne fasen vil alle materialer og metoder testes og evalueres og protokoller etableres for de 

ulike tilstandskategorier av alunbehandlet tre. Ressursene som var satt opp i utgangspunktet 

er for lave og vi ser at dette området må styrkes for å kunne gjennomføre prosjektet på en 

forsvarlig måte. På denne bakgrunn ønsker en å styrke feltet med en ekstra midlertidig 

konservatorstilling, tilknyttet prosjektet.  

 

 

Alle endringer i stillingsplanen er gjort i samråd med Saving Osebergs styringsgruppe og Saving 

Osebergs internasjonale referansegruppe.  

 
 
 
Forslag til vedtak 
 

Styret gir sin tilslutning til revidert stillingsplan for Saving Oseberg fase II med oppstart januar 

2017. 

 

Vedlegg: 

- Dokumentasjon/vedtak om finansiering evt. overordnet budsjett  

- Revidert stillingsplan 
 
 
 

 


