In het museum vindt u tentoonstellingen over de geschiedenis van Noorwegen, van de steentijd tot de Vikingtijd en de
middeleeuwen. Ontdek onze rijke verzameling deuren van
staafkerken en de enige bewaard gebleven vikinghelm ter
wereld, verken de Egyptische mummies en bezoek onze etnografische tentoonstellingen voor een kijkje in de culturele
diversiteit van de wereld.

Noorse middeleeuwen
In de grote middeleeuwenexpositie vindt u de grootste
Noorse collectie staafkerkdeuren en kunstschatten uit
kerken uit heel Noorwegen. U kunt ook voorwerpen voor
iedere dag en voor feesten zien.

Het museum is gevestigd in een prachtig jugendstilgebouw
uit 1904 met een rijke decoratie die een zeldzame mix is van
Noorse en internationale elementen.

VIKINGEN
In deze tentoonstelling vindt u enkele van de mooiste voorwerpen uit de Noorse Vikingtijd. U kunt onder andere de
enige bewaard gebleven Vikinghelm ter wereld bekijken,
prachtige zwaarden en de grootste goudschat die ooit in
Noorwegen is gevonden. Maak kennis met de oorlogscultuur, reizen en hoe de samenleving gedurende de Vikingtijd
veranderde. De tentoonstelling is gezamenlijk ontwikkeld
door het Cultuurhistorisch Museum en het architectenbureau Snøhetta.

Het Oude Egypte
Hier kunt u sarcofagen, mummies en grafgiften uit het
Oude Egypte zien. De mummiekisten vertegenwoordigen
drie verschillende dynastieën uit de tijd van de farao‘s. Veel
van de voorwerpen uit de Egypte-expositie zijn al in de 19e
eeuw aan het museum geschonken.

Arctis en subarctis
Wat verbindt mensen en culturen ten noorden van de poolcirkel – en wat scheidt ze? De expositie toont traditionele
kleding, gereedschap en ambachtelijke producten uit Groenland, Siberië, Noord-Canada, Alaska en Sápmi, het territorium van de Samen. Wat u natuurlijk niet mag missen is
de unieke Roald Amundsen-collectie van de expeditie door
de Noordwestelijke Doorvaart tussen 1903 en 1906.
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Exposities
Collaps – mens in een onvoorspelbare wereld
De expositie laat zien hoe de natuur inbreekt in menselijke
culturen en zowel instorting als nieuwe ontwikkeling veroorzaakt. Ontdek voor welke uitdagingen de eerste steentijdmensen rond de Oslofjord kwamen te staan en zie hoe de
bevolking van Polynesië heeft leren leven met de grillige en
hevige krachten van de natuur.

Amerika – heden, verleden – identiteit
Deze tentoonstelling laat zien hoe inheemse volkeren en
minderheden hun identiteit en traditie vormgeven binnen
de maatschappij als geheel. U kunt onder andere maskers,
houtsnijwerk, kraalwerk en kleding bekijken. Ontdek het
innovatieve design van Hopi-keramist Nampeyo, prachtige
verenkunst uit het Amazonegebied en een religieus
Santería-altaar uit Cuba.

Transformatie – geloof en heilige voorwerpen in
de middeleeuwen
Unieke kunst uit Noorse staafkerken. In onze nieuwe tentoonstelling laten we onder andere zien hoe houten figuren
heilige voorwerpen werden. U kunt ook het dak van de Ålkerk zien, de enige grote kamerdecoratie die bewaard is
gebleven uit de Noorse middeleeuwen.

Arctis

Goud waard – Als munten geschiedenis worden
Deze muntenverzameling – de grootste van Noorwegen –
omvat gouden munten uit een periode van 2600 jaar. U kunt
hier onder andere de eerste munt ter wereld bestuderen.
Ook ziet u de goudschat die op 9 april 1940 werd geëvacueerd toen de Duitse nazitroepen Noorwegen bezetten, en
de uitgebreide verzameling onderscheidingen en gouden
medailles van Fritdjof Nansen en Roald Amundsen.
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Bezoekadres: Frederiks gate 2, 0164 OSLO
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag 1 mei – 30 september: 10.00 – 17.00 uur
1 oktober – 30 april: 11.00 - 16.00 uur
Gesloten 1 en 17 mei, 24, 25, 26 en 31 december en 1 januari
Bereikbaarheid: Trein en metro naar station Nationaltheatret
Tram 11, 17 en 18 naar Tullinløkka
Buslijn 30 rijdt tussen het Nationaal Theater en Vikingskipshuset
Telefoon: (+47) 22 85 19 00
E-mail: postmottak@khm.uio.no

Emoties in de oudheid en het oude Egypte
Opent voorjaar 2020

Rondleidingen: voir www.khm.uio.no
Rondleidingen voor schoolklassen zijn gratis.
Reservering via onze website.
Het Ål-dak in Transformatie

Uit Vikingen
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Twee musea met één kaartje:
Gebruik binnen 48 uur hetzelfde kaartje voor Vikingskipshuset.

Historisch Museum
& Vikingskipshuset

Plattegrond van de tentoonstellingen
in Vikingskipshuset
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Vikingskipshuset
Beleef de rijke schatten uit de Vikingtijd van dichtbij. Vikingskipshuset herbergt ‘s werelds best bewaarde Vikingschip,
gevonden in grafheuvels rond de Oslofjord. Met dit schip is
over de zee gevaren totdat het de laatste rustplaats werd
voor zijn hooggeplaatste eigenaars. U ziet hier ook verbazingwekkend houtsnijwerk, mysterieuze skeletresten en
een meeslepende film die u meeneemt naar de Vikingtijd.

Osebergschip

De vrouwen kregen een rijke selectie grafgiften mee naar
het dodenrijk, met onder andere drie prachtige sleeën,
een wagen, vijf gesneden dierenkoppen, vijf bedden en
skeletten van 15 paarden, zes honden en twee koeien. De
meeste voorwerpen uit het graf worden tentoongesteld in
Vikingskipshuset.

Het graf werd al in de Vikingtijd geplunderd en dat kan er
een verklaring zijn dat er bij de grafgiften geen wapens of
juwelen zijn gevonden. Wel bewaard bleven een speelbord
met speelstukken, keukengerei, zes bedden, een tent, een
slee en drie kleine boten en tuigbeslag van ijzer, lood en
verguld brons.

A
Gokstadschip
Wagen uit het Osebergschip
Foto: KHM, Eirik Irgens Johnsen

Openingstijden: 1 mei tot 30 september: 9.00 - 18.00 uur
1 oktober tot 30 april: 10.00 - 16.00 uur

Het Historisch Museum en Vikingskipshuset maken deel
uit van het Cultuurhistorisch Museum van de Universiteit
van Oslo. We hebben de grootste collectie historische voor
werpen van Noorwegen, van de steentijd tot de moderne
tijd.
De belangrijkste taak van het museum is het onderzoeken,
beheren en verspreiden van onze gemeenschappelijke geschiedenis. De tentoonstellingen in de musea weerspiegelen onze levende vakgebieden op het gebied van onder andere archeologie, etnografie en numismatiek.
Historisch Museum | Foto: KHM, Nina Wallin Hansen

Afbeelding: Aart Architects

Vikingskipshuset | Foto: KHM, Kirsten Jensen Helgeland

Het Tuneschip was waarschijnlijk een snel, zeewaardig
schip en is gedateerd op ca. 900. Er zijn resten gevonden
van wapens en een maliënkolder, een dobbelsteen, delen
van een ski en het skelet van een paard, wat erop wijst dat
dit het graf van een rijke man was dat helaas niet tot aan
vandaag bewaard is gebleven.

Bereikbaarheid: Buslijn 30 naar Bygdøy
(vertrekt o.a. vanaf het stadhuis (Rådhuset))
Veerboot van Rådhuskaia naar Dronningen (alleen in de zomer)
Telefoon: (+47) 22135280
E-mail: postmottak@khm.uio.no

Twee musea met één kaartje: Gebruik binnen
48 uur hetzelfde kaartje voor het Historisch Museum

Welkom in het Cultuurhistorisch Museum

In het graf bevonden zich ook 12 paarden, acht honden,
twee pauwen en twee haviken. In het museum vindt u onder
andere beddenpoten, tuigbeslag en kleine boten uit het graf.
Het TUNESCHIP werd al in 1867 gevonden en was het eerste Vikingschip dat in de moderne tijd werd opgegraven en
geconserveerd.

Bezoekadres: Huk aveny 35, 0287 Oslo

Rondleidingen: zie www.khm.uio.no
Rondleidingen voor scholen zijn gratis.
Reservering via onze website.

NIEUW VIKINGTIJDMUSEUM op Bygdøy is in voorbereiding. De visie voor het nieuwe museum is het creëren
van een wereldwijd toonaangevend centrum voor de verspreiding van kennis over de Vikingtijd. Hier zullen de rijke
vondsten uit de Vikingschipgraven worden tentoongesteld,
samen met een uitgebreide selectie van voorwerpen uit de
Vikingtijdcollectie van het museum.

Het GOKSTADSCHIP werd rond 900 gebouwd en werd ongeveer 10 jaar later gebruikt als grafschip voor een machtige
man. Het schip was zeer zeewaardig en goed geschikt voor
het oversteken van de open zee.
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A: Garderobe/winkel, B: Osebergschip, C: Gokstadschip,
D: Tuneschip, E: De goederenvleugel met de wagen,
sleeën en dierenkopornamenten uit de Osebergvondst

Het OSEBERGSCHIP werd rond het jaar 820 gebouwd en
is gedecoreerd met prachtig houtsnijwerk. In 834 werd het
schip gebruikt als grafschip voor twee machtige vrouwen.

Een belevingsfilm in Vikingskipshuset neemt het publiek mee op een unieke
visuele reis door de geschiedenis van het Vikingschip. U ziet hoe het Vikingschip
werd gebouwd, hoe het door fjorden en op zee vaart en hoe het ten slotte eindigt
als grafschip voor een koning of koningin.

Voorwerpen uit de Osebergvondst

Alle foto’s: Cultuurhistorisch Museum (KHM), Universiteit van Oslo

