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Filmprosjektet Vikingtiden Lever – Videre strategi  

Bakgrunn 

Kulturhistorisk museum inviterer vårt publikum til å utforske vikingtiden sammen med oss. Én 

spektakulær hovedfilm og to korte dokumentarfilmer skal gi en ny dimensjon til Vikingskipshusets 

unike utstilling (se vedlagt visjonsdokument). Filmene skal forsterke inntrykket av 

museumssamlingen og dele ny forskning gjennom opplevelser.  

Hovedfilmen er stedsspesifikk, mens dokumentarfilmene skal kunne vises i Vikingskipshuset, så vel 

som på andre arenaer (cruiseskip, turistbusser, web, klasserom). Publikum får tilegne seg ny og 

engasjerende kunnskap om sentrale deler av vikingtidens historie, representert ved skipsbygging 

og vikingenes reiser. Visningstid ca. 3-5 år, avhengig av det nye vikingtidsmuseet. Utarbeidelse av 

filmene vil skje i dialog forskere fra Centre for Viking-Age Studies (ViS).  

Prosjektet er muliggjort med en bevilgning på NOK 10 mill fra Viking Cruise. KHM har avtale med 

Viking Cruises om å levere korte, informasjonsfilmer som selskapet kan bruke til informasjon og 

underholdning på sine skip. Prosjektet er utarbeidet slik at både Viking Cruises og museet vil ha 

fordeler av samarbeidet.  

Status og fremdrift 

 Kvalifiseringskonkurransen for produksjonsselskaper ble utlyst på norsk og engelsk 17. 
mars og utløper 8. april. Hittil har 12 interessenter meldt seg og flere er på vei. Informasjon 
om konkurransen spres fortsatt i aktuelle miljøer. 

 Informasjonsmøte og befaring for interessenter ble gjennomført i uke 13. 

 To-tre konkurransedeltakere velges ut til videre forhandlinger. Kriteriet er tilstrekkelig 
dokumentasjon på å ha gjennomført tilsvarende sammensatte oppgaver.  

 Innlevering av prospekter på hvordan disse vil løse oppgaven skal skje innen 18. mai, i 
henhold til nærmere kravspesifikasjoner.  

 Kontraktsignering med valgt selskap er planlagt 24. juni. 

 For å imøtekomme produksjonsplanen (vedlagt) blir det oppstart av produksjonen 
umiddelbart etter kontraktsignering. 

 Designer Kine Liholm er ansatt i deltidsstilling for å gjennomføre grundig utvelgelse av 
produsent og tett oppfølging av produksjonen frem til planlagt premieredato 1. april 2017. 
I samarbeid med valgt leverandør vil øvrige detaljer for datorer justeres. 

 Aktiv deltakelse og tilstedeværelse fra prosjektteam og faggruppe ViS er nødvendig for å 
sikre framdrift. 
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Markedsføring  

 Det er satt av et eget markedsføringsbudsjett på kr 200 000. I tillegg kommer 
prosjektmidler avsatt til lønn og markedsføringstiltak som gjennomføres på Utstillings- 
og publikumsseksjonens eget budsjett. 

 Sentralt i markedsføringen er en promoteringsfilm med fokus på vikingskipene, museet 
og den nye filmopplevelsen som en integrert del av denne helheten. Traileren skal 
skape blest om filmen for å øke publikumstilstrømningen generelt  

 Filmen lansert på ulike digitale medier (nettsiden, facebook, youtube, mm.) og kan 
tilbys reiselivsnæringen.  

 Annonsering i sosiale medier, hvor det er rimeligere å annonsere, samt i noen 
trykksaker som Aftenposten for andre målgrupper. 

 Underveis i prosessen vil man kunne skape små filmer/smakebiter, som legges ut på 
facebook og i andre kanaler. Fokus vil være testing av effektene og utstyret on site, 
innspillinger, bygging mm. 

 "Vikingtiden lever" frontes i turistkampanjer som KHM kjører før turistsesongen 2017 
og profileres i museets vår- og høstprogram. 

 Vi anbefaler å kjøpe markedsføringstjenester fra et firma med spesialkompetanse som 
kan utarbeide en markedsføringsstrategi i samarbeid med prosjektgruppen. Det vil 
være hensiktsmessig å starte arbeidet med å finne denne en partner nå, slik at 
markedsføringsarbeidet kan starte i august 2016. UiO har rammeavtaler med 
leverandører som kan være aktuelle. 

Gevinster for KHM, UiO og sponsor 

 Den spektakulære opplevelsen skal gi økt besøkstall generelt og øke osloborgernes 
gjenbesøk og eierskap til Vikingskipshuset spesielt.  

 Hovedfilmen blir en ny attraksjon på VSH fram mot vedtak om og byggingen av et nytt 
VTM, og den skal vise at dette er et museum Oslo ikke kan være uten.  

 Filmene forsterker inntrykket av gjenstandene i museet og vil dele ny forskning med 
publikum gjennom opplevelser. 

 Filmprosjektet ruster KHM til å jobbe sammen med store, profesjonelle 
utstillingsaktører om nye formidlingsformer for det nye Vikingtidsmuseet. 

 Filmproduksjonen øker ansattes kompetanse i filmmediet og 
forskningskommunikasjon.  

 Dokumentarfilmene kan inngå i nye utstillinger i nytt VTM og kan brukes i mulige 
interaktive installasjoner som digitale læringsspill om f.eks. skipsbygging, navigering, 
tekstilproduksjon mm. 

 Hovedfilmen kan inspirere til nye aktiviteter på VSH, f.eks. skrive- eller 
animasjonsverksted. 

 Hovedfilmen inspirerer til å ta i bruk arkitekturen i det verneverdige bygget og 
fremhever dets eget formidlingspotensiale. 

 Visningssyklus på fem minutter hver hele time vil kunne forlenge varigheten av 
besøket, og dermed økt omsetning i butikk og kafé. 

 For vår samarbeidspartner, gir filmprosjektet historisk dybde til deres egen virksomhet 
innen skipsfart og internasjonal kontakt. Nyskapende formidling og høy kvalitet i 
utførelse gir et solid inntrykk av samarbeidet. 
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Drøftingstema  

Museumsdirektøren ønsker styrets kommentarer til markedsføringsstrategi og planlagt timing for 
presentasjon av filmene. I denne sammenhengen ønskes også synspunkter på rammene for 
utvikling av konseptet fram mot innvielse av nytt vikingtidsmuseum i 2022.  
 
Videre ønsker museet styringssignaler for hvordan prosjektet mest fordelaktig kan presenteres og 
kommuniseres overfor oppdragiver Viking Cruises.   

Forslag til vedtak 

Styret tar statusrapport og fremdriftsplan til orientering og ber administrasjonen følge opp 

prosjektet på bakgrunn av de kommentarene som framkom i møtet. 


