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Bakgrunn 

KHMs hovedbygning på Tullinløkka har navnet «Historisk museum». Navnet har vært 

uforandret siden bygget ble oppført for nesten 110 år siden. For den del av offentligheten 

som har interesse for Oslos bymiljø, er bygningen, og dens navn, uløselig knyttet til Henrik 

Bulls unike jugendstilarkitektur. 

 

Til tross for byggets tydelige profil som arkitektur, har KHM de siste årene hatt tiltagende 

problemer med at navnet på bygget sammenblandes med Kulturhistorisk museum som 

institusjon. Kulturhistorisk museum er et universitetsmuseum spredd på 6-7 bygg, hvor de 

mest kjente er Historisk museum og Vikingskipshuset på Bygdøy. I vår egen profilering og 

vårt eget markedsføringsarbeid - på websider, i annonser og brosjyremateriale m.v. - 

bestreber vi oss på å skille mellom institusjonen og bygningene. Vi opplever likevel 

problemer med å tydeliggjøre dette skillet, og i å lykkes med å synliggjøre KHM som 

institusjon og «merkevare». 

 

Forslag til navneendring - pro- og kontraargumenter 

I interne diskusjoner er det på bakgrunn av ovennevnte kommet opp et forslag om å gjøre 

navnet på institusjonen identisk med navnet på institusjonens hovedbygning, altså en 

navneendring fra «Historisk museum»til «Kulturhistorisk museum».    

 

Det er både pro- og kontraargumenter for en slik løsning, hvorav de viktigste er: 

 

Pro: 

- Vil forebygge uklarhet og forvirring, både fysisk og institusjonsmessig 

- Vil styrke mulighetene for merkevarebygging og profilering av KHM 

- Navnet «Historisk museum» kan virke tildekkende på den flerfaglige karakteren av 

KHM, herunder etnografiens viktige rolle som fag ved institusjonen.  

 

Kontra: 

- Historisk Museum er et godt innarbeidet innarbeidet navn, som har vært benyttet i 

110 år, og som mange har tydelige forestillinger om. 
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- Det vil ligge en del praktiske og driftsmessige utfordringer knyttet til endring av 

skilting, informasjonsmateriale, webpresentasjoner m.v.  

 

Spørsmålet har blitt aktualisert gjennom forberedelsene til KHMs store Frihetsutstilling, 

som åpner 16. mai 2014. Det er helt på det rene at en evt. beslutning om navneendring vil 

komme for sent til at denne kan realiseres innen åpningen av denne utstillingen. Det er 

også nødvendig å ha en dialog med UiO-ledelsen om saken før beslutning. Det kan også 

være riktig å konsultere evt. eksterne interessenter, som Riksantikvaren, Oslo Bys Vel, Visit 

Oslo o.a. 

 

Saken fremlegges styret for en første innledende behandling i dette møtet. Hensikten med 

denne er å innhente synspunkter og momenter på overordnet nivå, og for å sjekke ut om 

dette er noe styret ønsker at KHM skal gå videre med. 

 

Dersom styrets signaler er positive, vil museumsdirektøren utarbeide et nytt og mer 

spesifisert saksfremlegg, som i tillegg til nevnte eksterne avklaringer, bl.a. vil inneholde 

hovedelementer i en gjennomføringsplan og forslag tidspunkt for iverksettelse. 

 

Det legges opp til at saken kan presenteres for styret på nytt på et senere møte i løpet av 

2014. 

 

 

Vedtaksforslag: 
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