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Faglige anbefalinger om fremtidig lokalisering av KHMs 

utstillingssted for vikingtid og middelalder 

På direktørens anmodning har vi skrevet dette notatet som et innspill i KHMs interne diskusjon 

om det fremtidige formidlingssted for de samlingene vi har ansvaret for – gitt at det blir en delt 

løsning for KHM (Bygdøy og Sentrum/Bjørvika). Her har vi primært vurdert den interne 

sammenhengen mellom KHMs arkeologiske samlinger, samt relasjonen til samlingene hos 

nærmeste nabo på Bygdøy, Norsk Folkemuseum. Videre har også hensynet til bevaringen av 

vikingskipsamlingen blitt vektlagt. Sentrale sider ved et nybygg på Bygdøy er ikke kjent, så som 

bygningens utstillingsareal. Siden valgene omkring Bygdøy har innflytelse på formidlingskonseptet 

i Sentrum/Bjørvika, bør også andre stemmer enn vår høres.  

Hva består samlingene av? 

Vikingtidssamlingen består av gravfunn, skattefunn, boplassfunn og utmarksfunn fra ca. 800 til 

tusentallet, med unntak av de fire skipsgravfunnene fra Oseberg, Gokstad, Tune og Borre, som er 

skilt ut som en egen samling. KHMs vikingtidssamling er sannsynligvis verdens største og beste for 

både forsknings- og utstillingsformål. 

Middelaldersamlingen består av bygningsdeler, skip (Sørengaskipene), skipsdeler og funn fra 

byene (Oslo, Tønsberg, Hamar, Skien, Sarpsborg), gjenstandsfunn og inventar fra landsbygda, 

kirkekunst, samt bygningsstein og gjenstandsfunn fra kirker og klostre. Av disse delene er funn fra 

kirker, klostre og byer de langt største, mens samlingen av kirkekunst vel er den som er mest unik i 

en internasjonal målestokk. Museet har i dag en utstilling av middelalderens kunst, men ikke av 

arkeologiske gjenstander knyttet til folks daglige liv og verdslige sysler i middelalderen. 

Vikingskipssamlingen består av funnene fra de fire skipsgravene i Oslofjord området: Oseberg, 

Gokstad, Tune og Borre. Disse funnene – og da særlig de fra Oseberg og Gokstad – er kjennetegnet 

ved at det er bevart en lang rekke gjenstander av organisk materiale, som ellers sjeldent er bevart. 

Mange av disse gjenstandene er av enestående håndverksmessig kvalitet. Vikingskipshuset gir i dag 

ikke mulighet for å utstille de enkelte skipsgravene som ensembler – grupper av sammenhørende 

gjenstander – likesom der er mange utstillingsverdige gjenstander fra skipsgravene i museets 

magasiner. 



 2 

 

Argumenter for å flytte formidlingen av vikingtid til Bygdøy 

 I formidlingssammenheng gir det stor mening å se skipsgravfunnene i sammenheng med funn 

fra samme periode og samme region – og vise versa. Dette gjelder også vikingtidsfunnene i 

mynt- og runesamlingen. 

 Dersom man samler formidlingen av skipsgravfunnene og den øvrige vikingtidssamlingen, kan 

man lage et museum som fortjener navnet Vikingmuseet, eller The Viking Museum. Et slikt 

museum eksisterer ikke i dag, idet alle andre samlinger er for begrenset i omfang, bredde og 

kvalitet. Et slikt museum har potensial for å bli en attraksjon av verdensklasse. 

 Ekspertrapporten fastslår at det er positivt for Vikingskipsamlingen at der skjer en utbygning 

på Bygdøy for å imøtekomme sikkerhetshensyn under renoveringen av Vikingskiphuset. Dette 

kan gi mulighet for en samlet presentasjon av de enkelte funnkompleksene, men vil også skape 

behov for å fylle mer utstillingsplass på Bygdøy. Den øvrige vikingtidsamling er det mest 

logiske valg i denne sammenheng. 

Argumenter mot å flytte formidlingen av vikingtid til Bygdøy 

 Ved å flytte formidlingen av vikingtid til Bygdøy brytes den kronologiske kontinuitet i 

utstillingen i HM (vikingtid som bindeledd mellom jernalder og middelalder). Videre brytes 

kontakten til mynt- og runesamlingen, hvis denne forblir i HM. 

Argumenter for å flytte formidlingen av middelalder til Bygdøy sammen med 

vikingtid 

 Det er en naturlig sammenheng mellom de forskjellige delene av middelaldersamlingen, og den 

bør ikke splittes opp 

 Samlingene av kirkekunst og funn fra kirker og klostre henger best sammen med den delen av 

vikingtidssamlingen som handler om hedensk tro og kult, samt med Folkemuseets stavkirke og 

deres samling av kirkekunst fra 1500-tallet og fremover 

 Samlingen av funn fra middelalderbyene henger best sammen med den delen av 

vikingtidssamlingen som stammer fra vikingbyen Kaupang og fra periodens markedsplasser, 

samt med Folkemuseets byhistoriske samling 

 Samlingen av middelalderfunn og -inventar fra landsbygda henger best sammen med 

tilsvarende typer gjenstandsfunn fra vikingtidssamlingen, samt med Folkemuseets samling av 

slike funn fra 1500-tallet og fremover 
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 Blant de vesentligste kilder til vikingtiden er sagaer, lover og kvad nedskrevet i middelalderen. 

En samlokalisert formidling av vikingtid og middelalderen legger til rette for å formidle disse 

kildene både som kilder til den tid de er skrevet i, og til den tiden de omhandler 

 Dersom middelaldersamlingen skal formidles i Sentrum/Bjørvika, vil formidlingen av viktige 

sammenhenger til foregående og etterfølgende perioder blir vanskeliggjort 

Argumenter mot å flytte formidlingen av middelalder til Bygdøy sammen med 

vikingtid 

 Middelaldersamlingen er stor og omfatter mange store gjenstander. Dette vil betyde krav om 

mye utstillingsplass. Ekspertrapporten påpeker at risikoen for vikingskipsamlingen ved 

byggearbeider på Bygdøy vokser med størrelsen på tilbygget (s. 33). Middelalderutstilling på 

Bygdøy strider dermed mot hensynet til bevaringen av vikingskipsamlingen. 

 Vikingskipshuset og vikingtid er i dag veldig sterke internasjonalt brands. Som utstillingssted 

vil Bygdøy bli svekket ved å bli et vikingtids- og middelaldermuseum, og ennå mer ved å ha en 

ikke klart definert profil i forhold til Folkemuseet. 

 Utflytting av middelalderutstillingene til Bygdøy vil redusere argumentene for en utbygging av 

utstillingsarealer i Sentrum/Bjørvika, og redusere attraksjonsverdien og dermed besøkertallene 

i Sentrum/Bjørvika. 

 Det er kun et spørsmål om tid innen etterreformatorisk material også blir arkeologiske 

kulturminner, og blir noe museet ønsker å utstille – det vil ytterligere øke behovet for byggeri 

på Bygdøy, alternativt føre til en ytterst løsrevet utstilling i Sentrum/Bjørvika. 

 Den kulturhistoriske forbindelse mellom vikingtid og de foregående perioder er ikke mindre 

sterk enn den er mellom vikingtid og middelalder. En samplassering av formidlingen av 

vikingtid, middelalder og Folkemuseets samlinger vil tilsløre dette, og gi de besøkene på 

Bygdøy – som utvilsomt fortsatt vil utgjøre langt størstedelen av KHM’s gjester – inntrykk av at 

Norges historie begynner med vikingtiden. 

Anbefaling fra Brit Solli og Dagfinn Skre 

Vår anbefaling er at formidlingen av både vikingtidssamlingen og middelaldersamlingen bør 

lokaliseres sammen med vikingskipssamlingen på Bygdøy. Avgjørende for oss er muligheten for å 

utvikle den verdensattraksjonen vikingskipene allerede er, samt at formidlingen bør skje der det er 

mulig å knytte forbindelser til de samlinger som de har tettest kronologisk, romlig og tematisk 

forbindelser til. Rett nok kan forskning og formidling skape overraskende sammenhenger mellom 

samlinger som ved første blikk ligger langt fra hverandre. Men vi mener at forbindelsene som i de 

fleste tilfeller vil være relevant er de tre kvaliteter tid, rom og tema. Valg av Bygdøy som 
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formidlingssted for både vikingtid og middelalder forhindrer heller ikke at gjenstander fra disse 

samlingene kan benyttes i utstillinger i Sentrum/Bjørvika. Begge samlinger er svært rikholdige. 

Viktige kontinuitetslinjer knytter forbindelsen fra vikingtid til middelalder, så som rikssamling, 

kristning, bydannelse, og markedsproduksjon. Dessuten åpner en slik lokalisering for en rekke 

samarbeidsmuligheter med Folkemuseet. Valg av Bygdøy som KHMs sentrale formidlingssted for 

vikingtid og middelalder forutsetter at det blir tilstrekkelige utstillingsarealer for høykvalitets 

formidling av samlingene. 

Anbefaling fra Jan Bill 

Min anbefaling er å følge ekspertrapportens innstilling om et begrenset nybygg på Bygdøy med 

henblikk på å sikre vikingskipsamlingen best mulig. De ekstra utstillingsarealer som der er rom for, 

må benyttes til å gjøre Bygdøy til verdens fremste vikingtidsmuseum – ikke blott nå, men også i de 

kommende 100 år. Plassen bør disponeres så funnkompleksene fra vikingskipsamlingen får 

optimal presentasjon, sammen med de flotteste og viktigste av de andre vikingtidsfunn fra museets 

samlinger, inklusive deler av rune- og myntsamlingene. Målet er å gi de besøkende et spektakulært, 

men heldekkende bilde av vikingtidens mange fasetter. Som avslutning på utstillingen kunne et 

mindre antall nøye utvalgte gjenstander formidle kontinuiteten fra vikingtid til Folkemuseets 

samlinger. 

I Sentrum/Bjørvika foreslår jeg at fastholde en fortsatt full kronologisk utstilling, som kan vise de 

lange linjer i historien, fra steinalder til nåtid. Det kunne bety en utvidelse til også å inneholde 

nyere tids arkeologi, hvorved museet ville bli spydspiss på dette området, og gi anledning til 

interessante koblinger til etnografi. I denne utstilling bør vikingtiden også inngå – museets 

samlinger er tilstrekkelig store til å kunne bære dette.  
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