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Utstillings- og publikumsseksjonens anbefaling om fremtidig 

plassering av KHMs middelalderutstilling 

 

Dette notatet er utarbeidet av Utstillings og publikumsseksjonen ved KHM som innspill til 

diskusjonen rundt fremtidig plassering av KHMs middelaldersamling. Bakgrunnen for diskusjonen 

er grundig presentert andre steder. Den vil dermed ikke bli gjentatt her. 

Utstillings- og publikumsseksjonen anbefaler KHM å plassere en fremtidig middelalderutstilling i 

tilknytning til museets arealer på Tullinløkka/ i Bjørvika. Vi legger særlig vekt på tre 

hovedargumenter for dette alternativet:  

1. Rom for løfting av KHMs unike samlinger fra vikingtid og middelalder  

2. Spissing og profilering av KHMs to fremtidige museer.  

3. Markedsføringspotensialet i KHMs to fremtidige museumsenheter 

1. Rom for løfting av KHMs unike samlinger fra vikingtid og middelalder  

Av KHMs mange og varierte samlinger er det to som har umiddelbar internasjonal interesse og 

slagkraft. Den ene er vikingtidssamlingen inkludert vikingskipene, og den andre er 

middelaldersamlingen med særlig vekt på bemalt middelalder. De fortjener begge å bli løftet fram i 

kraft av seg selv.  

En middelalderutstilling på Bygdøy vil, i møte med vikingskipenes ikoniske status, vanskelig kunne 

få den oppmerksomhet den fortjener. Middelaldermaterialet får langt større rom til å skinne i en 

museumskontekst løsrevet fra vikingskipene.  

Både vikingtidssamlingen og middelaldersamlingen er omfattende og rikholdige. Å legge til rette 

for gode utstillingsforhold for begge, både hva gjelder egnede og tilstrekkelig store arealer, er svært 

vesentlig. KHMs arealer på Bygdøy er begrenset. Rapporten fra den internasjonale 

ekspertkomiteen om risiko ved flytting av vikingskipsfunnene anbefaler en begrenset men 

målrettet utbygging på Bygdøy. En tydelig prioritering av vikingtidsmaterialet her vil styrke KHMs 

muligheter til å realisere et godt og fremtidsrettet nybygg på Bygdøy raskt.  
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Utearealet på Bygdøy har enormt potensiale som aktivitetsarena for utendørsformidling av 

vikingtid (vikingby, skipsbygging, teltleir, utendørsscene osv.). Realiseringen av disse mulighetene 

er avhengig av at utearealet skjermes så langt som mulig i den kommende planleggingsprosessen.  

Kronologi vil ikke være det eneste eller viktigste formidlings- eller ordningsgrep i framtidens 

utstillingsproduksjon. Det vil imidlertid aldri bli irrelevant. Å ivareta formidling av kronologien er 

dog ikke avhengig av en utstillingsform der gjenstander ordnes kun etter alder, og hvor hver 

periode rammes inn av og glir over i den neste. "Den store fortellingen om Norges tilblivelse fra 

vikingtiden til i dag" er noe vi som universitetsmuseum bør stille spørsmålstegn ved heller enn å 

bidra til å mytologisere ytterligere.   

KHMs samlinger fra begge perioder er rikholdige. Det ligger dermed godt til rette for å hente inn 

elementer som kan bidra til å gi en konkret samling eller tematisk framstilling kontekst og 

kronologisk forankring, uavhengig av hvor hovedvekten av det relevante materialet presenteres. En 

slik strategi vil gi rom for formidling av flere fortellinger om fortiden, både i forbindelse med en 

presentasjon av vikingtid på Bygdøy og i forbindelse med en presentasjon av museets øvrige 

materiale inkludert middelalder i sentrum/ Bjørvika. 

1. Spissing og profilering av KHMs fremtidige museer  

Ved å gi KHM på Bygdøy en rendyrket profil som verdens fremste spesialmuseum for vikingtid kan 

KHMs unike samling og sterke forskning på dette feltet løftes fram og få all den oppmerksomhet 

det fortjener. Middelaldermaterialet vil her forstyrre heller enn styrke mulighetene til å gi en slik 

museumsenhet tydelig og god profil. 

KHM i sentrum har siden Historisk museum ble bygget på Tullinløkka hatt preg av å være et 

encyclopedisk museum som dekker både etnografi, numismatikk, og nordisk og klassisk arkeologi. 

En slik enhet gir helt spesielle muligheter til å presentere og overraske besøkende med uventede og 

appetittvekkende fortellinger, sammenhenger. Middelaldersamlingen har en vesentlig rolle å spille 

i et slikt mangfold, hvor for eksempel gammelegyptiske Isis-statuetter da får mulighet til å belyse 

Maria fra Hedalen.   

Bygningen Historisk museum ble i sin tid designet for å ivareta bl.a. museets middelaldersamling, 

da Saulandportalen fikk bestemme takhøyden til utstillingslokalene i første etasje. Institusjonens 

historie bør få spille med når fremtidens museumsenheter skal formes. 

2. Markedsføringspotensialet i KHMs fremtidige museumsenheter 

KHMs museum i sentrum/ Bjørvika vil i fremtiden være en arena hvor materiale fra mange ulike 

samlinger presenteres i dialog med hverandre og de besøkende. En profilering og markedsføring av 

dette museet vil spille nettopp på variasjonen og mulighetene som ligger i utradisjonelle og 

utfordrende sammenstillinger. Middelaldersamlingen vil gli godt inn her og ha mye å bidra med 

formidlingsmessig. Samtidig kan den styrke markedsføringspotensialet for KHMs museum i 
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sentrum/ Bjørvika betraktelig i møte med publikummere som søker unike museumsgjenstander så 

vel som unike museumsopplevelser i Oslo. 

Museumsenheter med tydelig profil er et vesentlig pluss for markedsføring av KHM i framtiden. Et 

vikingtidsmuseum på Bygdøy er et svært sterkt produkt markedsføringsmessig. Vi har her 

mulighetene til å løfte og spisse vår formidling av én periode: Vikingtid. Ved å gjøre dette målrettet 

og innovativt, innendørs og utendørs, ha skiftende og faste utstillinger, vise forskning og nye 

resultater, og profilere de fantastiske vikingskipene i tillegg til aktiviteter og læring for Oslo-

borgere og turister vil en slik enhet kunne trekke svært mange mennesker og bidra til solid 

økonomi for KHM i framtiden. 

Å trekke inn middelalder på Bygdøy vil forringe det merkevarepotensialet som ligger i 

vikingtidssamlingen og vikingskipene. En slik sammenstilling vil ikke bidra til å trekke besøkstall 

eller opplevelsespotensiale opp på Bygdøy i møte med markedet. Middelaldersamlingen vil kunne 

spille en rolle som betyr langt mer for KHMs framtidige profilering og markedsføringspotensiale 

om den får inngå i en museumsenhet i sentrum/ Bjørvika. 

Våre besøkende til Vikingskipshuset på Bygdøy i dag etterspør et spisset og tilpasset produkt som 

er håndterlig innenfor de tidsrammer cruise- og buss-turister har. Dette er i dag vårt sterkeste 

konkurransefortrinn i møte med de store aktørene i turistmarkedet. En utvidelse av vårt tilbud til å 

innbefatte flere temaer vil fremstå som forstyrrende heller enn tiltrekkende på denne gruppen. 

Et godt og konstruktivt samarbeid med de andre museene på Bygdøy, blant dem Folkemuseet, er 

viktig for KHM. Dette kan best ivaretas gjennom et sterkt og tydelig vikingtidsmuseum på Bygdøy, 

som er klart profilert og vil fortsette å trekke turister til området. Stor aktivitet, inne som ute, og et 

fokusert museumskonsept med utgangspunkt i vikingtid vil være KHMs beste bidrag til et 

attraktivt museumsmiljø på Bygdøy i fremtiden. 

 

Med hilsen 

 

Utstillings- og publikumsseksjonen, KHM 
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