
 

 

     

       

Til: KHMs styre 

Statusrapport Vikingtiden Lever, 20. oktober 2016 
 

Prosjektet Vikingtiden lever er inne i produksjonsfasen. En intens arbeidsperiode i august-september ble 
avsluttet med låsing av manus for alle tre filmene. Forskernes deltakelse i denne perioden var avgjørende for 
at arbeidsplanen kunne følges. Deres innspill til den visuelle utformingen og hvordan gjenstander benyttes i 
filmene har hatt stor betydning for filmenes uttrykk. Professor Marianne Vedeler ble raskt tilknyttet som ny 
fagperson for animasjonene med tekstiluttrykk. Konserveringsavdelingen har gitt viktige bidrag under 
innspillingene ved bruk av originale gjenstander, samt ved faglig bistand så som skanning og smiing.  

 
Vi har i perioden september-oktober arbeidet med markeds- og kommunikasjonsstrategi og hvordan denne 
kan gjennomføres for å nå ønsket resultat. Berit Rødstøl er siden 30. september tilknyttet prosjektet som 
Kommunikasjonsansvarlig. Hennes arbeidsavtale er timebasert og kontrakten avsluttes april 2017. 
 
De tekniske oppgraderingene som må gjøres på Vikingskipshuset har vært under kartlegging en stund. Flere 
sikkerhetsmessige forhold spiller inn. Disse søkes besluttet og gjennomført i løpet av november-desember 
2016, da dette kan kombineres med andre oppgraderingsarbeider på Vikingskipshuset. Samarbeidet med 
Eiendomsavdelingen er godt. Økonomien i prosjektet er 18. oktober gjennomgått med økonomileder KHM og 
funnet å være i orden i henhold til oppsatt budsjett. 
 
Prosjektet har gjort viktige erfaringer som museet vil dra nytte av for de kommende utstillinger/prosjekter:   

 Behov for høy beredskap og effektive tilbakemeldingsrutiner i samarbeid med kreative miljø 

 Å balansere faglige hensyn med kreativt fortellerspråk og dramaturgi 

 Verdien av presist formulerte anbudsbeskrivelser 

 Gevinst ved bruk av uavhengige fagkonsulenter 

 Kvalitetssikring ved kontraktsforhandlinger  
 
 

Tiltak Beskrivelse I henhold 
til revidert 
plan 

Avvik 

Anskaffelse Avtaleinngåelse med 
leverandør og produsent 
av filmer og teknisk 
installasjon på 
Vikingskipshuset 

X Utført meget raskt i forhold til normal 
tidsramme for slike oppdrag 

Manus hovedfilm Låse manus hovedfilm X Stor innsats fra faggruppen 

Manus dokufilm Låse manus 
dokumentarfilmer 
 
 
dokuemntarfilmer 

X  

Opptak Opptak av skip og 
gjenstander med 
skuespillere 

X Flere opptaksdager enn planlagt for 
produsenten da logistikk for gjenstander 
ble mer krevende enn forutsatt.  Ingen 
ekstra kostnad for oss. 

Animasjon Utforming av film-
uttrykk hovedfilm: 
naturalistisk CG, 
animert vev, skyggespill 

X Under arbeid med faggruppen og Marianne 
Vedeler. 



 

 

Teknisk/bygg 
 

Teknisk oppgradering av 
Vikingskipshuset; 
Alarmering, elektrisk 
oppgradering og maling, 
visningsrom doku-
mentarfilmer 

X Ressurskrevende og mer omfattende enn 
opprinnelig forespeilet. Utredelse for 
visningsforhold ikke utført i 
forprosjektfasen. Stramme tidsfrister for 
ferdigstillelse betyr at utredelser gjøres i 
produksjonsfasen. Under arbeid sammen 
med EA. 

Kommunikasjon a) Anskaffe markeds- og 
kommunikasjonsplan. 
Leveres og utføres av 
Berit Rødstøl, 
Fortellerbyrået HØR. 

  

b) Godkjenne 
kommunikasjonsplan – 
styringsgruppen okt/nov 
16. Iverksetting des 16 – 
apr 17. 
 
5c Iverksetting des. 2016 

  
 
 

Utprøving og 
justeringer 

 

a) des-jan; tekniske tester 
i bygg  
 
b) feb-mar; publikums-
logistikk, gruppetester, 
intervaller, lydjusteringer, 
driftsrutiner mm 
 

  

Lansering Lukket premiere 31.3 
 
Publikumspremiere 1.4 

  

 
 


