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Fornying av utstillingene i 1. etasje, Historisk Museum 

KHM ønsker å fornye utstillingene i 1. etasje i Historisk Museum. Der den gamle arkeologiske 

basisutstillingen beskrev Norges forhistorie i en sammenhengende, lineær fortelling, skal de nye gå 

bort fra både historisk og regional forankring for i stedet å utvikle utstillinger som:  

1) går på tvers av museets fagligheter og  

2) tar opp et av menneskehetens store spørsmål og  

3) ser på dette i lyset av en aktuell samfunnsproblematikk 

1. etasje på HM består av fire saler som vil ta opp hvert sitt tema i en utstilling. Disse fire utstillinger 

bindes sammen av et felles premiss: 

Kultur er menneskets svar på en uforutsigbar verden 

Alle fire utstillinger må forholde seg til det grunnleggende premisset, men kan gjøre det ut i fra ulike 

perspektiver. Igjennom en slik struktur vil 1. etasje generere en form for ‘metavirkelighet’ som tar 

opp fire av menneskehetens store spørsmål: 

Sal I: KOLLAPS – ser på hva som skjer når et system bryter sammen? Hvordan oppstår noe nytt, hva 

er regimet for innovasjonen? KOLLAPS ser på hvordan nye kulturelle mønstre oppstår ut i fra 

menneskets behov for å skape forutsigbarhet i relasjonen til naturen (Den gamle Steinalder/Eldre 

Jernalder salen). 

Sal II: KONTROLL – ser på hvordan kultur sprer seg. Hvordan gjøres ‘verden utenfor’ til en del av 

kulturelle systemer, hvordan integrerer vi det ukjente i det kjente? Kan vi leve med elementer som er 

radikalt annerledes – utenfor vårt eget system? (Vikingtidssalen og eventuelt Skattkammeret) 

Sal III: FORVANDLING – ser på hvordan det skapes relasjoner mellom det menneskelige og det 

guddommelige. Hvordan påvirker vi det som umiddelbart ligger utenfor menneskelig kontroll? I 

nesten alle kulturer ser vi at det oppbygges parallelle systemer av guder eller forfedre, som man kan 

henvende seg til å prøve å påvirke det som ligger utenfor vår menneskelige kapasitet å kontrollere; 

liver etter døden, helse mv. Hva er prinsippene for å skape denne relasjonen? (I Åltaksrommet). 

Sal IV: ARV – ser på relasjoner gjennom tid. Hvordan drar vi inn fortiden for peke ut fremtiden? 

Hvordan settes fortid og fremtid i spill for å skape stabilitet og forutsigbarhet? ‘Arven’, tingene som vi 

får med fra fortiden kan både være positive og opphøyes (som ‘kulturarv’) eller uønsket og direkte 

farlige så de må destrueres (ikonoklasme). Hvordan bidrar disse tingene til å skape forutsigbarhet? 
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Med denne oppdeling ønsker vi å ta opp presserende temaer som lever både i den offentlige debatt 

og i forskningen. Det er en klar målsetning at utstillingene skal utfordre klassiske 

forskningsproblematikker og utforske disse i nye sammenhenger. Utstillingene skal være dynamiske i 

den forstand at hele eller deler av utstillingsflatene skal kunne skiftes ut. 

Utstillingene skal forholde seg til den særlige arkitektur i Historisk Museum. Selve bygget skal altså 

settes i spill og ikke gjemmes bort i designet av de nye utstillingene. Det vil videre legges vekt på at 

design og utforming av montrer, tekster mv. for de enkelte utstillingsflatene skaper en visuell helhet 

som understreker det overgripende premisset. I Sal IV må visse av stavkirkeportalene tenkes inn som 

en del av utstillingen, da disse av praktiske (og historiske!) årsaker trolig ikke kan fjernes. Utover 

dette står de enkelte konseptutviklerne fritt.  

 


