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Formidlings- og utstillingsvisjon for KHMs vikingtidsmuseum på Bygdøy - 

diskusjonsgrunnlag.  

 

Utgangspunktet  

Kulturhistorisk museum ved UiO ønsker med Vikingtidsmuseet på Bygdøy å skape et globalt 

førende senter for formidling av kunnskap om vikingtiden. For å realisere denne visjonen må det 

legges til rette for en kombinasjon av ikonisk permanens og fysisk gestalt. Vikingtidsmuseet skal 

ta vare på og fremheve de ikoniske verdiene til gravfunnene fra Oseberg og Gokstad i samspill 

med Arnebergs bygg. Samtidig skal disse omgis av en utstilling som er i stadig bevegelse for å 

vise frem forskningens dagsaktuelle bilde av vikingtiden. 

Vi skal lage verdens beste vikingtidsmuseum på Bygdøy med en tydelig og sterk profil. KHMs unike 

samlinger og sterke forskning på feltet skal løftes fram og få all den oppmerksomheten det 

fortjener. Vårt ønske er å gi våre besøkende en spektakulær opplevelse basert på innsikt i 

vikingtidens mange sider. 

Dette vil vi gjøre målrettet og innovativt, innendørs og utendørs, med skiftende og faste utstillinger. 

Arnebergs museumsbygg er utgangspunktet, og man ser for seg vikingskipene også i fremtiden 

plassert i Arnebergs bygg.  

Samlingene 

KHMs vikingtidssamling er sannsynligvis verdens største og beste for både forsknings- og 

utstillingsformål. Den består av gravfunn, skattefunn, boplassfunn og utmarksfunn fra ca. 800 til 

1000-tallet. Vikingskipssamlingen består av funnene fra de fire skipsgravene i Oslofjordområdet: 

Oseberg, Gokstad, Tune og Borre. Disse funnene – og da særlig de fra Oseberg og Gokstad – er 

kjennetegnet ved at det er bevart en lang rekke gjenstander av organisk materiale, som ellers 

sjeldent er bevart. Mange av disse gjenstandene er av enestående håndverksmessig kvalitet. 

Vikingtidsmuseet på Bygdøy vil vise vikingskipsgravenes rike funnkomplekser sammen med et 

omfattende utvalg av KHMs andre vikingtidsfunn og dermed presentere en stor, mangefasettert 

fortelling om vikingtiden som ikke kan oppleves på noe annet museum i verden. Den skal handle 

om de store eksterne og interne prosesser – som militær og sivil ekspansjon ut i Europa, Asia og 

Nordatlanteren, deltagelse i internasjonal handel fra India til Irland, hjemlig markedsorientering 

av økonomien og grunnleggelsen av de første byene, rikssamling og trosskifte – men også om de 

små fortellingene, om det enkelte menneske og den enkelte gjenstands livsløp, avdekket gjennom 
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biomolekylær og arkeometrisk forskning innenfor rammene av en kritisk, moderne humanisme. De 

fantastiske teknikk- og kunsthistoriske aspektene av den samlede vikingetidssamlingen vedd KHM 

vil bli framhevet: skipene som gjorde vikingtiden mulig, hesteutstyret som viser kontakter med 

asiatiske steppefolk, tekstilhåndverket, treskjærerarbeidet og metallstøpningen som produserte 

noen av de mest fremragende kunstverker i datidens Europa. 

Den besøkende ønskes velkommen til en i verdensmålestokk unik museumsopplevelse. 

 

Premisser/ Ønsker for Vikingtidsmuseet på Bygdøy (punkter pr nå hultertilbulter, en 

del dobbelt): 

1. Mulighet for å presentere det ypperste KHM/ UiO har av vikingtidsfunn, som 

- Vikingskipsgravene fra Oseberg, Gokstad, Borre og Tune 

- Verdens største samling av vikingsverd 

- Verdens eneste bevarte vikinghjelm fra Gjermundbu på Ringerike 

- Fantastiske skattefunn, som for eksempel gullsaktten fra Hoen 

- Myntfunn og runeinnskrifter 

 

2. Holde mulighetene åpne for fremtidig samarbeid med Norsk Folkemuseum, men også andre 

museer på Bygdøy med spesifikt maritimt fokus. 

  

3. Være kunnskapsbasert og vitenskapsbasert i alle sider ved virksomheten og vise den levende 

forskningen. 

 

4. Gi publikum en spektakulær, lærerik opplevelse de husker 

 

5. Ivareta utearealene som dynamisk opplevelses- og aktivitetsarena. Utearealene rundt 

vikingtidsmuseet har et stort potensiale og vil bli tatt i bruk for å gi publikum utendørs 

vikingopplevelser med mulighet for aktiv deltagelse, som for eksempel  

- utendørsscene 

- arena for bueskyting/ kampoppvisninger  

- skipsbyggeri  

- vikingtidskapuang med håndverksaktivitet og utsalg  

Publikum vil møte inne- og utearealene ved det nye vikingtidsmuseet som en integrert 

opplevelseshelhet. 

 

6. Åpne for fremtidig fordobling av dagens besøkstall og ivareta god publikumsflyt. 
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7. Legges til rette for ulike publikumsgrupper med ulike behov: 

- cruise/ bussturistgrupper 

- barnefamilier 

- forskere 

- internasjonale turister 

- skolegrupper 

 

8. Legge til rette for ulike utstillingsflater, både basisutstillinger og skiftende utstillinger. Dette 

ivaretar ønsket om å presentere ikoniske og sentrale gjenstander fra samlingen samtidig som 

den mest relevante, innovative og banebrytende forskningen på feltet løpende blir omsatt i 

utstillinger.  

9. En tverrfaglig tilnærming til vikingtiden og vikingtidsforskningen vil ligge til grunn. 

Konserveringsfaglige problemstillinger og tilnærminger vil inngå i utstillingene, inkludert rom 

for aktiv læring og utforskning av materialer, prosesser og metoder for bevaring av samlingene.   

10. Mulighet for å presentere de store gravfunnene fra Oseberg, Gokstad og Borre samlet, og sette 

disse inn i en større historisk og faglig kontekst. 

11. Presentere sentrale temaer fra vikingtidsforskningen på nyskapende og kunnskapsgenererende 

måter (f eks. ekspansjon, handel, skipsbygging, krig, religion, dødsritualer, bydannelse) 

12. Ivareta behovene til forskningsprosjektet Saving Oseberg i byggeperioden og i et fremtidig 

vikingmuseum på Bygdøy. 

13. Skape et utstillingsmiljø hvor de ikoniske funnkomplekser fra skibsgravene danner et 

fortællingsmæssigt tyngde- og midtpunkt, omkring hvilket en kontinuerligt skiftende 

basisudstilling bestandigt leverer en forskningsmæssigt topaktuel, fremragende formidling af 

vikingetiden. 

 

14. Museet blir en naturlig ramme for internationale tematiske særudstillinger som knytter an til 

vikingskipsamlingen, for eksempel de angelsaksiske skibsgrave fra Sutton Hoo. Et generøst 

dimensioneret særudstillingslokale med tidssvarende sikkerheds- og klimaforhold vil gøre det 

muligt at låne sådanne fund fra samlinger i de øvrige skandinaviske og europæiske lande. 

 

15. Skabe et levende oplevelses- og rekonstruktionsmiljø, hvor genskabelse af skibene og andre af 

museumsgenstandene kan opleves af de besøgende, samtidig med at vi bruger den mest 

moderne interaktive teknologi til at formidle om skibenes sejlas, konstruktion, hvordan 

mandskabet levede og de dele af verden som vikingerne besøgte. Det er vigtigt at der her 

udvikles interaktive redskaber som indrager publikum aktivt, eksempelvis en simulator som 

giver følelsen af at stå på det sejlende skib og computeranimeret navigeringsverktøj, der 

simulerer de metoder vikingerne brugte til at finde vej til søs.  

 


