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S 27/16 FORNYING AV UTSTILLINGER HISTORISK MUSEUM 1. ETG. - VISJON, 

TIDSPLAN OG PROSJEKTORGANISERING  

I ‘Forskningsstrategisk og utstillingsstrategisk plan 2020’ inngår en fornying av utstillingene i 1. etasje av 

Historisk museum som en prioritert satsning. I våren 2015 fikk KHMs Utstillingsråd oppbakking av museets 

ledelse til en handlingsplan som skulle lede til fornyelse av alle utstillinger i 1. etasje på Historisk museum. I 

henhold til denne handlingsplanen ble det i høsten/vinteren 2015 etablert en forprosjektgruppe med 

deltakelse fra alle museets seksjoner for å skape et realistisk rammeverk for fornyingen. 

Forprosjektgruppen jobbet frem mot 3 leveranser: en prosjektplan som skulle gi en kommende 

prosjektleder for fornyingsprosessen et godt overblikk over prosjektets bakgrunn og rammer, et 

visjonsdokument og en tidsplan. 

Prosjektplanen angir prosjektets mandat: bakgrunnen, ønskede gevinster, organisering, interessenter og 

risici. Den er således tenkt som et startdokument som gir den kommende prosjektleder for 

fornyingsprosjektet et overblikk over prosjektet. Tidsplanen er tilrettelagt så den tenker inn behovet for 

EAs løpende oppussing av utstillingssalene, tar hensyn til hele tiden å holde størst mulig areal i 1. etasje 

åpen for publikum og gir tid nokk til gjenstandsbehandling til at fornyingen på HM kan henge fornuftig 

sammen med ressurser og plass på Økern. Det vil dog trolig bli behov for løpende justering av denne planen 

da EAs konkrete vurdering av oppussingsbehov i de ulike salene ikke foreligger. Visjonsdokumentet knytter 

fornyingen av utstillingene i 1. etasje sammen med KHMs samlede visjons- og strategiapparat. Samtidig 

legger visjonsdokumentet de overordnede rammer for de konsepter som skal utvikles.  

Fornyingen av utstillingene i 1. etasje skal gi en tydelig markering av den institusjonelle forandring som 

KHM har gjennomgått med utgangspunkt i Funksjonsanalysen fra 2014. Derfor ble det besluttet at alle nye 

utstillinger i etasjen skal være av den type som i utstillingsvisjonen ‘Hus for vilde tanker’ beskrives som 

kjerneutstillinger, dvs. utstillinger som tar for seg temaer som går på tvers a tid og rom. KOLLAPS (åpner 20. 

januar 2017) blir den første av disse utstillinger og derfor følger utstillinger i de tre andre utstillingssaler i 

etasjen med forventet avslutting på hele fornyingen i sommeren 2020. 

Fornyingen av utstillingene i 1. etasje er en prioritert satsning i KHMs Strategi 2020 som vil kreve betydelige 

økonomiske og menneskelige ressurser å gjennomføre. Derfor vil de rammene som ligger i planene for 

dette prosjektet være premissgivende for den kommende behandling av budsjett og årsplan. 

Vedtaksforslag: 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til visjon, tidsplan og organisering for prosjekt fornying av 

utstillinger Historisk museum 1. etg., og ber administrasjonen legge dette til grunn for det pågående arbeid 

med årsplan 2017-19 og budsjett 2017-21. 
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