
PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/11 KULTURHISTORISK MUSEUMS  
STYRE 
 
Møtet ble avholdt onsdag 7. desember 2011, kl. 1200-1315 i St.Olavsgt. 29  
 
Til stede: 
Medlemmer: Eilif Holte (møteleder), Arne Bugge Amundsen, Brit Solli, Håkon 

Glørstad, Vegard Vike, Tom Heibreen, Alexander Smith Hald, Petter 
Eri Sørbye (for Laukvik) 

Forfall: Anne Beate Hovind, Ingeborg Marie Østby Laukvik 
 
 Fra administrasjonen: Rane Willerslev (med tale- og forslagsrett), Karsten Aase-Nilsen  
Referent: Eilif Holte 
 
Det var innkalt til et ekstraordinært styremøte i anledning at forelå det en sak om at  
Universitetsstyret gir Universitetsdirektøren anledning til å vurdere alternative 
utbyggingskonsept for Kulturhistorisk museum uavhengig av styrets tidligere vedtak om 
flytting av vikingskipene. Formålet var å gi styret en orientering om saken.  
 
Det var ingen andre punkter på agenda. 
 
Museumsdirektøren hadde invitert alle ansatte til et etterfølgende orienteringsmøte kl 1400. 
 
Det ble utdelt en pressmelding fra UiOs ledelse og gitt en orientering fra styreleder og 
museumsdirektør om 

• UiOs styrevedtak 
• Tilstanden for alunkonserverte gjenstander  

Det ble informert om at KHM gjennom UiOs ledelse har bedt om et umiddelbart møte for å 
orientere KD om de akutte problemene knyttet til de alunkonserverte gjenstandene og behovet 
for midler til nødvendige strakstiltak. 
 
Deretter var det en fri meningsutveksling som kunne oppsummeres med enighet om at: 

• Styret mener UiOs styrevedtak åpner for løsninger som kan dekke vesentlige deler av KHMs 
bygningsmessige behov innen et overskuelig tidsrom  

• Det skal fokuseres på premisser for en god løsning og behovet for raske tiltak.(ingen 
meningsutveksling om tidligere vedtak og/eller om graden av utfordringer knyttet til tilstanden 
til enkelte gjenstander) 

• Det skal presiseres at KHM ikke kan akseptere en løsning uten tidsplan og 
finansieringstilskudd 

• KHMs styre vil delta i utvikling av premisser som kan gode løsninger på kort og lang sikt 
• Kun museumsdirektøren uttaler seg i det offentlige rom 

 
 
Oslo, 10. desember 2011 

 
Eilif Holte 

                       Styreleder  
Rane Willerslev 

Museumsdirektør 


