
Besøkstall KHM/Vikingskipshuset 2014
SUM

Totalt 2013 387 212
Totalt 2014 394931
ØKNING 2% 7 719

Besøkstall KHM/Hjstorjsk museum 2014
Totalt 2013 60 979
Totalt 2014 63764
ØKNING 4,5 % 2 785

Besøkstall totalt KHM/Kulturhjstorjsk museum 2014
Totalt 2013 448 191
Totalt 2014 458 695
ØKNING 2,3% 10504

KOMMENTARER TIl. TALLENE:

KHM/Vikingskipshuset er en av de mest besøkte turist attraksjonene i Oslo og det er hyggelig å registrere at vi beholder og styrker markedsposisjoner

KHM/Vikingskipshuset/VSH
Vi registrerer oppgang på to prosent, tilsvarende 7719 besøkende på VSH. Økningen er positiv blant barnefamilier og
enkeltbesøkende. Nye flyruter settes stadig opp mellom Oslo og hovedstedene i Europa som resulterer i flere individuelle reisende.
Vi registrerer noe nedgang i masseturisme og cruisenæringen blant annet på grunn av strengere miljøkrav til bruk av bunker olje for skip i norsk farvanr
For Øvrig opplever vi sterk Vikinginteresse og medieoppmerksomhet gjennom økt antall pressebesøk, intervjuer og filmopptak på VSH. Vikingtiden e
fortiden, svært viktig og populær i medieverdenen og blant publikum generelt. Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy skal stå ferdig i 20200:
vi venter økt fokus og interesse rundt museet fremover
Forfatter Jan Kjærstad skrev nettopp en spennende omtale av Vikingskipshuset i Aftenpostens K-Magasin, se vedlegg
(Aftenposten har rettigheter)

KHM/Historisk museum/HM
Vi registrerer en Økning på fire og en halv prosent, tilsvarende 2785 besøkende på Historisk museum
Utstillingen i anledning Norges 200 års jubileum, “Ja, vi elsker Frihet” åpnet 16. mai og har fått positiv rnedieomtale bla gjennom Thomas Hylland Erikse,
omtale i Morgenbladet, se http://morgenbladet.no/kultur/2014/hardcorefrihet#.u7zqTvIvh4Anme
Historisk Museums målsetting med denne utstillingen var blant annet å skape debatt og samfunnsengasjemen
gjennom en rekke temakvelder i den nyetablerte “Frihetens arena”
Utstillingen har også har fått oppmerksomhet gjennom norske og internasjonale medier. Et potensielt samarbeid om en nettutstilling ligger i planenE
“Ja, vi elsker Frihet” er en av våre største og mest kontroversielle satsinger. Det tar tid og krever store ressurser å bygge nye kjernemålgrupper rundt musee
og å hevde seg i Oslos store kulturtilbud. Viser at vi er på god vei og at 2014 ga oss et godt løft videre ut i verden


