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UTSTILLING I   

(Utkast til minnesmerke) 

 

Monumentet er et monument over sin egen glemsel. Og får mening først når det 

ikke finnes noen som kan gi det mening. Det er steinen du holder i hånden. Som 

du aldri når inn til. Bare speilet viser alltid riktig tid. Når steinen speiler seg, er 

det ikke av forfengelighet. Speilet røper alt, steinen ingenting. Som stein og speil 

er det du helst vil vite 

       - Tor Ulven (1995:5) 

 

 

 

There can be no “realistic” objective representation of the past. We have argued 

that actual past history is not identical to its representation in archaeological 

reason. There is no genuine past to be brought into harmony with archaeological 

thought and neutrally re-presented to the public. Archaeology does not provide a 

mirror to the past nor does it provide an abstract system which expresses the 

“reality” of the past       
   - Michael Shanks og Christopher Tilley (1992:95)



Forord 

Ved oppstarten av masterarbeidet sto tre ting klart for meg – jeg skulle skrive to mindre 

avhandlinger isteden for én, disse skulle omhandle fullstendig ulike temaer og benytte seg av 

noe ulike innfallsvinkler. En ble skrevet på engelsk og omhandler begrepet romanisering. 

Problemstillingen ble valgt som et resultat av en økende personlig skepsis til iboende 

elementer i klassiske studier og de prosessene som har gitt romersk kultur forrang i 

utformingen av fortidig og samtidig kultur. Det andre avhandlingen, som undersøker tre ulike 

museer med målsetningen om å bringe frem perspektiver på utstillingspraksis ved 

anleggelsen av et nytt historisk museum i Oslo, vokste ut av en interesse for debatten 

omkring vikingskipene samt en voksende nysgjerrighet for utstillingspraksis generelt. Denne 

avhandlingen var også et forsøk på å distansere meg litt fra den klassiske tradisjonen, og på å 

fokusere på mer håndgripelige problemstillinger som åpner for mer pragmatiske perspektiver. 

Det falt meg naturlig å skrive denne på norsk. Riktignok foreløper begivenhetene sjelden slik 

man har forespeilt seg dem, og noen ganger er ikke det så dumt. Etter hvert som arbeidet 

skred frem utkrystalliserte parallelle temaer seg og gled inn i de respektive avhandlingene på 

en måte som føltes naturlig. De er begge dypt rotfestet i overbevisningen om at arkeologien 

er en fagdisiplin fundamentert i den humanistiske tradisjonen, enten vi forholder oss til 

utviklingen av teoretiske apparater eller kontekstualiseringen av objekter i museet. Nå som 

jeg er ferdig føles de to avhandlingene mer som to sider av samme mynt enn de 

motsetningene jeg innledningsvis ga meg i kast med å realisere. I etterkant føler jeg slett ikke 

at jeg har gjort arbeidet lettere for meg selv ved å skrive to oppgaver, og vil gjerne benytte 

denne anledningen til å takke noen nøkkelpersoner som har bistått meg underveis. Jeg ønsker 

å rette en spesiell takk til min veileder, Prof. Lotte Hedeager, for kontinuerlig støtte, 

optimisme og stimulerende samtaler. Jeg vil også takke Prof. Rasmus Brandt og Prof. 

Christopher Prescott for støtte og råd før problemstillingene var på plass. Takk til Ellen 

Høigård Hofseth for imøtekommenhet og for å vise meg rundt i utstillingene ved KHM. En 

varm takk til Hanna E. Marcussen for støtte og oppmuntring i innledende fase. En tilsvarende 

varm takk til Ingunn Beyer Hanssen for dokumentasjonshjelp ved SHM, korrekturlesning og 

oppmuntring i avsluttende fase. Jeg vil også takke Kristian Reinfjord for korrekturlesning og 

Åsmund Matzow for mac support. En spesiell takk rettes til min lillebror Severin for å holde 

meg opptatt med oppvasken og for å gi meg en real omgang i FIFA de gangene jeg sårt 

trengte en pause fra datamaskinen. 

      - August B. Hanssen, Oslo april 2009.
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DEL 1 

1. Introduksjon 
Sing to me of the man, Muse, the man of twists and turns…      

                                              - Homer  (Od. 1.1 ) 

Det kan muligens virke underlig å innlede en avhandling om museal virksomhet med Homers 

åpningsord fra den episke Odysseen – sangen om den kløktige Odyssevs utrolige bedrifter på 

sin hjemreise fra Troja. Homers verker regnes for å utgjøre selve startskuddet i den europeiske 

litterære kanon. Det er fortellingene om de greske folkenes forfedre og bragder manet opp fra 

en mytisk fortid og overlevert fra generasjon til generasjon. Begge åpner med den tradisjonelle 

påkallelsen av musen. Ved siden av å være gudinner for sang- og diktekunsten var musene 

knyttet til egenskapen minne, i kraft av å være titanen Mnemosynes døtre (Hes. Th. 915-917). 

Denne forbindelsen dukker også opp i Pausanias reisebeskrivelse fra det annet århundre e. Kr. 

hvor han omtaler Mnēmē (minne) som en av de tre opprinnelige musene (Paus. 9.29.1). Det er 

også fra musene og deres helligdommer, mouseion, vi har vårt ord for museum, muligens via 

det mest kjente av disse, nemlig Ptolemaios I Soters museum ved biblioteket i Alexandria 

(Pomian 1994:164).1 Ved de gresk antikke helligdommene, og i de påfølgende romerske, var 

det vanlig at votivgaver, krigsbytte og andre offergaver ble fremsatt. I et helliget offentlig 

tilgjengelig rom, temenos, ble gjenstander stilt til skue som både kunne fortelle noe om 

fortidige bragder, maktforhold og ydmyke ønsker for hva fremtiden skulle bringe.2 Mytisk 

fortid og idealisert samtid møttes slik i et offentlig rom som var avsondret fra, men samtidig en 

viktig del av det antikke samfunnet. Uten å trekke for mange direkte paralleller gir dette oss et 

historisk perspektiv på museets rolle i vårt samtidige samfunn, hvilket nærmer seg denne 

avhandlingens mål. I den såkalte ABM-meldingen leser kan man lese:  

 

Arkiv, bibliotek og museum har til felles at dei skal forvalta materiale frå, og formidla 

kunnskap om, både fjern og nær fortid. Samla rår dei over eit tilfang som gjer det mogleg å 

setje notida inn i eit historisk perspektiv og såleis fremja ei forståing av at samfunnet i vår tid 

byggjer på det tidlegare generasjonar har etterlate seg (Kulturdepartementet 1999-2000:2). 

 

Michel Foucault (2001) og andre (e.g. Hooper-Greenhill 1992; Bennett 1995) har vist at 

tankegangen bak samlingshistorien er sammensatt og historisk betinget ved at premissene for 

kunnskapsrepresentasjon gjennom ordnede samlinger er uløselig knyttet til 

forståelseshorisonten i den samtid de oppstår i. Til tross for at veien til dagens moderne 

museer har vært lang og ikke følger noen rettlinjet historisk utvikling, er og blir det fleste 
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tradisjonelle historiske museer rom hvor kollektive historiske minner fortolkes, arrangeres og 

bearbeides til offentlig og, ideelt sett, samfunnstjenestelig resepsjon. I denne avhandlingen vil 

denne dynamikken undersøkes gjennom å se på tre spesifikke arkeologiske utstillinger. Den 

sentrale problemstillingen er i utgangspunktet å undersøke hvordan arkeologisk materiale 

benyttes i utstillingsøyemed for å produsere og kommunisere kunnskap om menneskelig 

aktivitet i fortiden. Avhandlingen er tredelt, hvor den første tar sikte på å presisere, utdype 

samt begrense problemstillingen. Under del 1 vil materialet, de aktuelle utstillingene, og 

grunnlaget for deres utvelgelse først diskuteres. Deretter følger en granskende gjennomgang av 

relevante tema for utviklingen av museet som medium generelt. Herunder vil flere tema, dels 

historiske og dels teoretiske problemstillinger reises som bakgrunn for det videre arbeidet. 

Denne delen avsluttes med et teoretisk-metodisk avsnitt som tar for seg generelle spørsmål 

innenfor museologifaget – disse vil forsøksvis behandles i et perspektiv som muliggjør 

formuleringen av teoretiske innfallsvinkler så vel som praktiske kriterier for videre å 

sammenligne utstillingene. Del 2 er en deskriptiv del hvor samlingene blir gjennomgått hver 

for seg. Her vil de bli kort historisk presentert og beskrevet etter hvordan de praktisk er 

organisert. Avslutningsvis følger del 3 med analyse og evaluering av utstillingskonseptene.  

 

2. Materiale, målsetninger og begrensninger.  

 

Som nevnt innledningsvis har problemstillingen i avhandlingen vokst ut av en annen – nemlig 

vikingskipsdebatten - da med spesifikt fokus på problemstillingen bevaring kontra formidling. 

En mer fruktbar måte å se på debatten om vikingskipene, fremtiden til Vikingskipshuset 

[VSH] og det planlagte nye kulturhistoriske museet i Bjørvika, er å kritisk undersøke 

fortidsutstillingene slik de i dag foreligger ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Samlingene 

rommer organisatorisk både utstillingene på VSH og ved Oldsakssamlingen i Fredriksgate 

[KHM]. Ved å gjøre dette har man muligheten til å sammenligne to ustillingskonsept som 

organiseringsmessig ligger fra hverandre i tid samtidig som de opprinnelig inngår i samme 

samling. Allerede her melder det seg flere spørsmål som det kan være fruktbart å ta tak i. Hva 

slags fortid speiler utstillingene ved VSH og KHM i dag? Hvordan benytter utstillingene seg 

av arkeologisk materiale til å produsere kunnskap om fortiden? Hva slags tankegods ligger til 

grunn for organiseringen? I hvilken grad fungerer dette, og lever utstillingene opp til det som i 

dag kan sies å forventes av moderne kulturhistoriske museale fremstillinger?  En tredje 

utstilling er valgt som kontrasterende element til disse to kjerneutstillingene. Valget falt på 

Statens Historiska Museum [SHM] i Stockholm. Dette dels fordi den forhistoriske utstillingen 
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ved Nationalmuseet i København var under omlegging ved avhandlingens påbegynnelse, men 

også fordi SHM er Skandinavias arealmessig største forhistoriske museum med moderne 

utstillinger og midler til å drive formidlingsvirksomhet som er på linje med hva det foreslåtte 

museet i Bjørvika vil kunne strekke seg etter. Det er med andre ord ikke forfatterens ønske å 

devaluere de eksisterende utstillinger i Oslo, med alle de historiske og arealmessige 

utfordringer de har forsert for å kunne levere et tilfredsstillende formidlingsresultat, men tvert i 

mot å bringe frem fruktbare og fremtidsrettede perspektiver for nye utstillinger i det 

kommende museet. Samtidig vil en komparasjon mellom to skandinaviske landsmuseer kunne 

bidra til å kaste lys over hva slags rolle historieformidlingen ved de arkeologiske museene i de 

respektive landene har hatt, og i hvilken grad dette kan ha kommet til å påvirke 

utstillingskonseptene. Det sagt, må ikke dette leses som et eksplisitt faghistorisk tilsnitt ved 

avhandlingen. Avhandlingen retter seg mot utstillingene og vil ikke annet enn kortere berøre 

utstillingenes historiske forhold - da hovedsakelig i presentasjonen av utstillingene og dersom 

utstillingsspråket kan leses som resultater av klare historiske føringer. Utvalget er også gjort av 

hensyn til avhandlinger med dels tilgrensende og dels overlappende tema. Det siktes her 

hovedsakelig til to avhandlinger, hvor av den ene tar for seg form og innhold i norske museers 

presentasjon av fortid (Ekeland 1990), mens den andre er en mer generell komparasjon av tre 

utstillingskonsept med det overordnede mål å undersøke hvilke forhold som bør ligge til rette 

dersom man ønsker å skape en god kulturhistorisk utstilling (Hojem 2006). Begge disse 

forholder seg til samlingene ved KHM, men med begrensninger som åpner for de mer 

pragmatiske innfallsvinklene i denne avhandlingen. Torun Ekeland, som benyttet seg av en 

eksplisitt semiotisk tilnærming, brukte fortidsutstillingen som kontrastiv til utstillingen i 

Tromsø, som var hennes hovedobjekt. Anfrid Hojem så ikke på fortidsutstillingen i det hele 

tatt, men tok for seg Sverre Fehns middelalderutstilling, som her er utelatt. I det følgende vil 

kun de faste fortidsutstillingene, herunder jernalderutstillingene, behandles.  

 

3. Bakgrunn og teoretisk rammeverk 

 

3.1 Fra raritetskabinettet til det offentlige museum – museumshistorie 

 

I det følgende vil utviklingen av den museale kontekst kort presenteres i et historisk 

perspektiv. Ved siden av å tjene som et historisk bakteppe som bidrar til å tegne konturene av 

sentrale epistemologiske problemer som museologien i dag befatter seg med, er dette en 

verdifull innfallsvinkel da en undersøkelse av de moderne offentlige museenes fremvekst 
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stiller grunnleggende spørsmål ved tankegodet bak samlingspraksis. På tross av at vi har 

historiske pendanter til moderne samlinger, det være seg det antikke mouseion eller 

middelalderens kirkelige samlinger bestående av kunst, relikvier og utsmykking som i 

avsondrede og helligede rom bidro til å fortelle om den rådende guddommelige 

verdensanskuelse, så spores tradisjonelt samlingshistoriens temporale arnested til renessansen. 

Det var under kulturoppblomstringen i denne perioden at museet som romlig orientert 

konseptualisering av kunnskap for alvor tok form gjennom tallrike raritetskabinetter (Findlen 

2000:162). Under vekslende navn som wunderkammer, galleria, kunstkammer/kunstschrank, 

studiolo og musaeum innebefattet disse samlingene både naturalia (naturlige objekter) et 

artificalia (menneskelig tilvirkede objekter) og var enten utelukkende forbeholdt samleren selv 

eller var tilgjengelig for et elitistisk nettverk bestående av samlere og velgjørere. I disse 

samlingene ble renessansens fulle spennvidde av idealer manifestert - samlingene var 

eklektiske og knyttet til forståelsen om en bakenforliggende guddommelig logikk. Samtidig 

som de nye og eksotiske tilvekstene vitnet om guds makt gjennom verdens mangfoldighet, var 

de også uttrykk for et ønske om å skape mikrokosmiske representasjoner av verden gjennom 

tingenes organisering etter aristotelisk inspirerte taksonomier. Flere av disse samlingene 

konstituerte representasjoner av den regjerende samfunnsorden ved å understreke fyrsten eller 

velgjørerens maktsfære; gjennom eksempelvis sentral plassering av portretter av velgjørere og 

samtidige lærde i samlingene ble de åpenbare arenaer for sosial prestisje. Keiser Rudolf IIs 

samling i Praha, anlagt på slutten av 1500-tallet, er et godt eksempel på en samling benyttet 

som imperialistisk representasjon. Andre kjente samlinger fra tidsepoken er Ulisse 

Aldrovandis studiolo og Museum Wormianum. På tross av at flere av renessansesamlingene 

hadde grader av tilgjengelighet, er det offentlige museet en institusjon som vokser frem i løpet 

av opplysningstiden. Gradvis ser vi fra 1600-tallet en økning av donerte samlinger som i større 

grad skulle komme offentligheten til gode. I 16033 donerte Aldrovandi sin samling til 

myndighetene i Bologna, mens Elias Ashmoles i 1675 donerte sin, og det som tidligere hadde 

vært John Tradescants samling, til Universitetet i Oxford hvor det ble reist et eget offentlig 

tilgjengelig bygg for å huse den. I 1759 åpnet British Museum tuftet på samlingen donert av 

Hans Sloane i 1753 (Macdonald 2006a:83-84; Abt 2006:119-129). Mange regner åpningen av 

Museum Français (1793) i Louvre i kjølvannet av revolusjonen som det første virkelige 

offentlige museum. Åpningen sammenfalt med feiringen av festivalen for nasjonens enhet og 

besto naturligvis ikke av donerte, men snarere av de approprierte kongelige samlingene til 

Bourbonerne - noe som kraftig understreket bruddet med tidligere fyrstelige samlinger (Abt 

2006:128). Et sentralt poeng med disse 1700-tallssamlingene er at de i stor grad var mer 
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sammensatte enn dem som vokser frem på 1800-tallet. For å sitere museologen Kenneth 

Hudson: …if antiquarianism was a natural and appropriate expression of the spirit of the 

eighteenth century, then archaeology, with its much greater emphasis on order, method and 

conformity, is a true child of the nineteenth (Hudson 1987:22). Fra omkring 1820 oppsto nye 

museer som gjenspeilte nettopp dette gjennom å være mer vitenskapelig målrettede 

institusjoner med økt fokus på systematisering av de arkeologiske artefaktene. Etter modell fra 

det nystilte British Museum (1824) og Altes Museum i Berlin (1830) vokste flere historiske 

museer opp på kontinentet. Denne utviklingen ble dessuten stimulert gjennom oppkomsten av 

de to historiske museene i henholdsvis København (1819) og Stockholm (1847) - begge 

miljøer som, ved siden av å være kreative esser for den gryende forhistoriske arkeologien som 

vitenskapelig disiplin, skulle bli instrumentale i utviklingen av Oldsaksamlingen i Oslo 

(Haavardsholm 2004:52-70).  

 

I de senere års tilkomst av museumsteoretisk litteratur finner vi flere forskere som har trukket 

veksler på Michel Foucaults poststrukturalistiske tankegods (e. g. Hooper-Greenhill 1992; 

Walsh 1992; Bennett 1995). Sentralt i Foucault verk Les Mots et les choses: Une archéologie 

des sciences humaines (1966) er tanken om bakenforliggende konseptuelle begrensninger i 

den historisk-vitenskapelige kunnskapsdiskursen. Foucault introduserer begrepet epistemer, 

annensteds definert som apparatene som muliggjør atskillelsen, ikke mellom det som er sant 

og usant, men snarere mellom hva som kan og ikke kan karakteriseres som vitenskapelig 

(Foucault og Gordon 1980:197). Noe enklere formulert er Foucaults epistemer tankesett 

betinget av den totale kunnskapshorisonten i den epoken de oppstår i. Foucault arbeider 

hovedsakelig med fire epistemer; renessanseepistemet, det klassiske epistemet, det moderne og 

det postmoderne epistemet (Harland 1987:109-110). Eilean Hooper-Greenhill benytter seg av 

Foucaults teorier og viser at samlingshistorien i stor grad kan sies å sammenfalle med disse 

epistemene. I renessansen, med sitt religiøst betonte verdensbilde, ordnes tingene etter skjulte 

sammenhenger samtidig som fokuset er på det eksotiske og annerledesartede. Gjenstandene 

vitner innledningsvis om guddommelig allestedsnærværenhet og skaper siden mikrokosmiske 

representasjoner av verden som reflekterer menneskets privilegerte posisjon i universet så vel 

som samtidige maktforhold. I løpet av 16- og 1700-tallet, i det klassiske epistemet, vinner 

taksonomier basert på observerbare forkjeller frem på bekostning av skjulte sammenhenger og 

det eksotiske (Hooper-Greenhill 1992:15-18, 89-91). Samlingshistoriker Tony Bennett 

fremhever overgangen mellom det klassiske og det moderne epistemet som sentralt i 

fremveksten av de offentlige museene – her, i takt med at nye vitenskaper som arkeologi, 
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geologi, biologi, antropologi finner sin proto-evolusjonistiske form, plasseres objektene inn i 

tidsløpet ved at kronologi og typologi vokser frem og gjør seg gjeldene i de stadig mer 

vitenskapeliggjorte samlingene (Bennett 1995:95-96). Innenfor rammen av dette epistemet 

holder det ikke lenger å kategorisere gjenstander etter observerbare forskjeller; 

funksjonsrettede analogier benyttes til å undersøke de bakenforliggende årsakene til tingenes 

ytre ulikhet (Hooper-Greenhill 1992:17). Det er ikke her meningen å studere 

epistemetankegangen i dybden, men den supplerer en historisk bakgrunn for 

museumsfremveksten med sentrale perspektiver. Vi skal dog være varsomme med å lese 

Foucault som en talsmann for et historiesyn med en lineær akkumulativ dynamikk. Han har 

selv uttalt at hans ambisjon er et effektivt historiesyn – en søken etter en historie som ikke 

fokuserer på kronologi, ordnende aspekter og historiske absolutter. Fokuset på likheter bør 

forkastes til fordel for studier av ulikhetene og bruddene i historien. Vi bør spørre oss selv hva 

har forandret seg og hvorfor? (Hooper-Greenhill 1992:11-13). Samtidig bør vi heller ikke falle 

for fristelsen ved å lese Foucault i et idéhistorisk perspektiv som tar sikte på å skape 

epistemologisk totalitære bilder av vekslende perioder, men heller som en bidragsyter som 

med sitt fokus på ulikheter letter en lesning av samlingshistorien som variert og avhengig av 

utallige bakenforliggende politiske, økonomiske og kulturelle kontekstuelle forhold (Holub 

1985:243; Hooper-Greenhill 1992:8).  

 

3.2 Museet som kontekstualiseringsinstans 

 

I forlengelse av de skisserte historiske forholdene ovenfor er det interessant og merke seg at i 

henhold til det arkeologiske objekt har den museale forvaltning vært av stor betydning for 

utviklingen av selve den vitenskapelige arkeologiske systematikk. I 1836 ga som kjent 

kuratoren ved Det Kgl. Museum for Nordiske Oldsager, Christian J. Thomsen, ut i den 

velrenommerte Ledetraad til Nordisk Oldkyndigighed. I boken argumenterte Thomsen for at 

materiale, ornamentikk og konteksten til sluttede funn ga informasjon om gjenstandenes 

kronologi. Treperiodesystemet, som tidligere hadde vært antydet av andre, fant sin form. 

Thomsen organiserte allerede i 1819 de tidligste offentlige samlingene etter sine nye 

prinsipper (Trigger 2006:122-125). Det er altså gjennom rekontekstualiseringen av objektene i 

museumsrommet at arkeologien finner sin tidlige form og metode. På tross av at museet 

gjennom utviklingen av strategier for slik rekontekstualisering har vært en sentral historisk 

aktør i utviklingen av den tidlige forhistoriske arkeologiens form og metode, og selv om det 

kan virke som en selvfølgelighet kan det ikke betones tydelig nok at alle utstillinger gjennom 
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komplekse forhold, som bakgrunn for utvelgelse, sammensetning og presentasjon, er 

subjektive og betinget av samtiden de oppstår i. Forholdene behandlet i foregående avsnitt 

viser at fortolkning og kunnskapsproduksjon løper som en rød tråd gjennom hele 

museumsvirket. Gjennom utvelgelsen prioriteres det man i samtiden anser som representativt, 

meningsbærende og verdifullt. Gjennom presentasjonen formidles de arkeologiske 

fortolkningene gjennom et nettverk av korrelasjoner mellom objekter, tekst, reproduksjoner, 

arkitektoniske forhold og mangfoldige andre kommunikative grep. Uten formidling av den 

opprinnelige kontekstuelle informasjon blir utstillingen av arkeologiens objekter i beste fall 

lite annet enn materielle fetisjer blottet for mening som vanskelig lar seg lese. Museets 

oppgave blir med andre ord å formidle den arkeologisk deduserte kunnskapen gjennom å 

produsere en ny museal kontekst hvor materialet inngår i et narrativ betinget av en rekke 

parametere hos den ansvarlige formidlingsinstans – eksempelvis interessefelt, 

kunnskapshorisont, pedagogisk innsikt, plasshensyn, økonomiske ressurser og tilgjengelig 

materiale. En museal streben etter vitenskapelig objektivitet og tanken om å skape et statisk 

temporalt isolert rom hvor fortiden fremtrer som i et speilbilde hører med andre ord fortiden 

til. Før vi ser på mulige teoretiske innfallsvinkler for å lette lesningen av de aktuelle 

utstillingene, skal vi kort se på museologien som faglig disiplin og deretter redegjøre for hva 

slags retningslinjer og målsetninger som ligger bak den norske museumspraksis i dag. 

Avslutningsvis vil det undersøkes i hvilken grad disse forholdene gjenspeiles i utstillingene 

ved KHM og VSH. 

 

3.3 Museologiens fremvekst 

 

Selv om bruken av ordet museologi skriver seg tilbake til 1860-tallet, tar disiplinen og den 

museologiske debatt hovedsakelig form i løpet av andre del av forrige århundre. Institusjonelt 

knyttes fremkomsten til The International Council of Museums (ICOM) som i 1946 etterfulgte 

International Office of Museums dannet allerede i 1926. I løpet av 1960-tallet fokuserte ICOM 

på nødvendigheten av universitetsbaserte museumsstudier som kunne bidra til å forme en 

teoretisk museologi. I kjølvannet av dette ble The International Commitee for Museology 

(ICOFOM) opprettet i 1977 (Gjestum 1995:6-7). Mens museologien på 1960- og 70-tallet 

fokuserte på museet og dets funksjoner, utviklet det seg utover på 1980-tallet perspektiver 

innad i ICOFOM rettet mot objektet/tingen og senere mot selve museumsaktivitetene. På 

1990-tallet dreiet fokuset mot museet som fenomen, og i de siste års litteratur er museets 

sosiopolitiske rolle som samtidig kunnskapsprodusent allestedsnærværende. 1990-tallet regnes 
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av mange for å konstituere et fruktbart brudd med eldre tankegods da den nye museologien 

begynte å gjøre seg gjeldende. Betegnelsen henter sitt navn fra boken med samme navn utgitt i 

1989, redigert av Peter Vergo. Verket er ett av flere samtidige museologiske utgivelser som 

flytter fokus fra det institusjonelle og rent administrative mot det teoretiske og humanistiske. 

Gjenstandene skulle nå forståes som situasjonsbetingede og kontekstuelle; nye studier 

informert av kommersialisme og underholdning skulle reise nye spørsmål og man ønsket i 

økende grad å undersøke hvordan utstillinger bidro til sprikende opplevelser (Smeds 2000; 

Macdonald 2006b:2-3). Både innad i museumsmiljøene og fra utsiden har dog spørsmålene 

om hvorvidt muselogien er en frittstående vitenskapelig disiplin samt hva som egentlig 

konstituerer fagets vitenskapelige felt vært særlige stridsemner. Ved ICOFOMs årlige møte i 

1999 ble det uttalt, i pakt med den nye museologiens fokus på det mangfoldige både innen 

museenes form og objekter, at museologien mer er en filosofi eller etikk rettet mot det museale 

- her forstått som menneskets forhold til virkeligheten bearbeidet gjennom materialitet. Museer 

kan i dette perspektivet ansees som prosesser hvor museologien ved hjelp av filosofiske 

verktøy driver frem teoretiske forklaringsmodeller og praktiske metoder for å anskueliggjøre 

dette forholdet i spenningsfeltet mellom fortid og samtid (Smeds 2000:52).    

 

I motsetning til sine skandinaviske naboland har Norge vært sent på banen når det gjelder 

utviklingen av utdannings- og forskningstilbud rettet inn mot det museologiske felt.4 Mens 

Sverige, Danmark og Finland alle har museologiske utdanningstilbud på høyere nivå, 

representert i hovedsak ved Universitetet i Umeå, Universitetet i Aarhus og Universitetet i 

Jyväskylä, har Norge enda ikke noe tilsvarende tilbud på universitetsnivå.  Til tross for at det 

allerede i 1964, og senere under Kloster-komitéen i 1972, ble tatt initiativ til å redegjøre for 

mulighetene til å iverksette opprettelsen av en museologisk utdannelse ved Universitetet i 

Bergen, ble ikke dette noe av. Det har dessuten tidvis tilsynelatende foreligget en vrangvilje 

innad i den norske museumsforvaltning mot innføringen av en slik disiplinær utdannelse med 

de implikasjonene dette ville avstedkomme. Denne vrangviljen later til å ha vært tuftet på de 

generelle problemene museologien har hatt med å etablere seg som vitenskapelig disiplin 

internasjonalt. Samtidig er det en fare for, som John A. Gjestum har påpekt, at 

universitetsdisiplinene gjennom museumsorganisasjonen har fått en sterk stilling som nå 

ønskes forsvart (Gjestum 1995:6, 20-21). En videre fare i en slik situasjon er at 

museumsarbeid blir tatt for gitt ved at forvaltningen utelukkende overlates til 

forskningsforvaltere uten at museet, dets mekanikk og sosiokulturelle rolle blir forsvarlig 

problematisert. Det som i alle fall er sikkert er at den internasjonale museologiske forskning nå 
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er kommet så lang at spørsmålet kan reises om hvorvidt en potensiell neglisjering av 

museologien fra akademiske så vel som fra institusjonelle kretser med tiden vil gå på 

bekostning av de forventningene som i dag stilles museene fra statlig hold.  

 

3.4 Museets formidlingsrolle i Norge i dag 

 

Selv om arbeidet med å få iverksatt tilfredsstillende museologiske utdanningstilbud har latt 

vente på seg, har det på det museumsfaglige området, spesielt siden midten av 1990-tallet vært 

rettet økt fokus mot museets rolle i samfunnet gjennom iverksettelsen av statlige utredninger. 

Dessuten konstituerer sammenslåingen av Statens Bibilotekstilsyn, Riksbibliotektjenesten og 

Norsk Museumsutvikling til den offentlige etaten ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, 

bibliotek og museum) i 2003 en av de store kompetansesatsningene på feltet. I den såkalte 

Museumsutgreiingen (Norges Offentlige Utredninger [NOU] 1996) kan vi lese at ved siden av 

sine hovedoppgaver, definert gjennom ICOMs museumsetiske regelverk og bekreftet i KHMs 

eget reglement som innsamling, bevaring, forskning og formidling, skal museet være 

samfunnstjenelig (Universitetet i Oslo 2007:§1). Dette fordres generelt gjennom …evna til å 

skapa nyfikne og forståing, evna til å stimulere undring, til å stilla spørsmål og utfordra 

enskildmenneske emosjonelt og intellektuelt (NOU 1996:14). Behovet for å se museene som 

dialoginstitusjoner har også blitt betont gjennom å se museene som steder der det stadig 

foregår en dialog …mellom spørsmål og svar, ein prosess som heile tida fører til motspørsmål 

og nye svar (NOU 1996:254). I ABM-meldingen (St. meld. nr. 22) ble Museumsutgreiingen 

lagt til grunn for nye rammevilkår for museumssektoren, og etter nok en Stortingsmelding (nr. 

48) resulterte dette i museumsreformen av 2002. Selv om universitetsmuseene i liten grad har 

blitt berørt av reformen, som hovedsakelig sikter seg inn mot konsolidering av institusjoner og 

nettverksbygging, så bidrar de siste års intensivering av fokuset på museumsvirket med 

forventinger til hva slags fortid som formidles i eksempelvis de faste utstillingene. I nok en 

utredning rettet spesifikt mot universitetsmuseene heter det innledningsvis at: Formidlingen 

må ha brede perspektiv og gi rom for mange og varierte historier. Formidlingen bør invitere 

til dialog med publikum, skape nysgjerrighet, gi rom for undring og invitere til debatt, og det 

kan være viktigere å stille gode spørsmål enn å presentere ferdige svar (NOU 2006:15). I det 

følgende presenteres kort teoretiske innfallsvinkler så vel som praktiske 

sammenligningskriterier for å undersøke hvor vidt KHM og VSH evner å presentere 

utstillinger som lever opp til disse forventningene.  
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3.5 Teoretisk rammeverk og sammenligningskriterier 
Any discussion of time and memory in a museum must acknowledge that no single account can “cover” 
intensively or extensively the infinite variety of even apparently similar experiences. What wealth of subjective 
impressions, past and present experiences formed through memories, does any individual bring to the organized 
efforts of scholars or curators who present an exhibition – at any point in time? 
                   - Susan A. Crane (2006:98) 

 

Som det fremkommer av sitatet ovenfor er og blir museumsopplevelsen subjektiv, likevel lar 

det seg gjøre å isolere og sannsynliggjøre bevisste så vel som ubevisste trekk ved utstillingene 

som igjen bidrar til å kaste lys over hva slags fortidssyn som anskueliggjøres. I kjølvannet av 

den nye muselogiens representasjonskritikk er ulike teoretiske innfallsvinkler utforsket for å 

analysere utstillingsspråk. Man har undersøkt museets språk gjennom eksempelvis arkitektur, 

romlig arrangement, artefaktutvalg, ustillingsformer og supplerende tekst/publikasjoner. Ulike 

innfallsvinkler har med vekslende hell lånt fra en bred teoretisk-metodisk palett som spenner 

fra moderne media- og arkitekturteori (cf.  e.g. Henning 2006; Hillier og Tzortzi 2006) til mer 

tradisjonelle kartleggingsundersøkelser av publikumsbevegelser og –opplevelser (cf. e.g. 

Hooper Greenhill 2006).  

 

Da det her er tale om å studere tre museer med tanke på å drive frem løsningsorienterte 

perspektiver i henhold til nye utstillingskonsepter, adopteres en noe mer pragmatisk 

tilnærming hvor det trekkes veksler på et forsøksvis bredt spekter av innfallsvinkler for å best 

mulig avdekke sentrale organisatoriske og kommunikative trekk. Felles for disse 

innfallsvinklene er dog at de hovedsakelig har sitt utgangspunkt i strukturalistisk og 

poststrukturalistisk teori hvilket følgelig kan regnes som analysens teoretiske rammeverk. 

Strukturalismen tar sikte på å studere hvordan kommunikasjon og meningsdannelse oppstår i 

kulturelle kontekster. Som innstifterne av tradisjonen regnes sosiologene Émile Durkheim 

(1858-1917), Marcell Mauss (1872-1950) samt lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

Poststrukturalismen deler ikke på samme måte som strukturalismen en felles higen etter 

objektiv viten gjennom kartlegging av bakenforliggende strukturer. Poststrukturalismen er 

tvert i mot en samlebetegnelse på mange og dels sprikende teoretiske standpunkter. Felles for 

disse er dog tendensen til å kritisere nettopp objektivisme og tanker om universell sannhet 

(Harland 1987:2-10).  

 

I strukturalistisk tankegods er forestillingen om at objekter og handlinger gis meninger i 

relasjon til det kognitive systemet de opptrer i sentral. Videre har man ønsket å undersøke i 
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hvilken grad disses meningsinnhold var stabile og uforanderlige eller, tvert imot, ambivalente 

og foranderlige. Særlig Saussures semiotiske metode, som dannet et system for å studere 

tegnenes virke i samfunnet, ble viktig for videreutviklingen av strukturalismen (Layton 

2006:29-30). Saussure nærmet seg språket/tegnsystemet gjennom innføringen av begrepene 

langue og parole; hvor langue utgjør settet av regler og normer som styrer et gitt språk, mens 

parole er den situasjonsbetingede utnyttelsen av dette systemet ved en gitt aktør. Saussure anså 

grunnelementet i langue, det diakritiske tegnet, for å bestå av videre to elementer – signifier 

(lyden) og signified (konseptet/meningen). Sentralt i denne sammenhengen er Saussures 

understreking av at det ikke foreligger noen direkte relasjon mellom signifier og signified. 

Denne relasjonen avhenger av kulturell forståelse og er ikke gitt – hvilket kan speiles med et 

enkelt eksempel i fra språket hvor eksempelvis ordet grine peker mot diametralt forskjellige 

signifieds på henholdsvis dansk og norsk. I semiotikken kalles tegnet diakritisk nettopp fordi 

det er i distinksjonene mellom tegnene at meningen oppstår. Meningen, for Saussure, ligger 

med andre ord ikke i tegnet selv, men struktureres gjennom relasjonene innad i tegnsystemet. 

(Tilley 1994:67-68). Det er ikke her hensikten å undersøke Saussures lingvistikk i videre 

detalj, men det som er sentralt, og som Saussure selv mente, var at systemet kunne benyttes på 

et bredere felt av tegn enn bare språklige størrelser. Eksempelvis kan materiell kultur også 

leses på denne måten. Ian Hodder, i en funksjonalistisk kritikk, trekker frem at arkeologiske 

artefakter ofte anses for å reflektere et enkelt fortidig handlingsforløp. I et slikt perspektiv 

reflekterer gjenstandene fossile  handlinger som leses som ledd i overlevelsesstrategier i 

krysningspunktene mellom mennesket og de fysiske og sosiale omgivelser. Objektet blir 

deretter sett på som en passiv aktør i en funksjonsskjede. Hodder innvender at bakenfor de 

funksjonelle aspektene, som utvilsomt er viktige, ligger det andre kulturelt betingede 

strukturer som må forståes på sine egne premisser (Hodder 1994:51). I sannhet er arkeologiske 

objekter mangfoldige – de gis mening som følge av hvem som leser dem, hvilken kontekst de 

oppstår i og, i den andre enden, den konteksten de leses i. Som en logisk følge av dette stiger 

det igjen frem et behov for å fokusere på relasjonene mellom objektene fremfor objektene i 

seg selv. Det vil i det følgende argumenteres for en forståelse av materiell kultur i tråd med 

dette; arkeologiske objekter anses som bestanddeler i et kommunikasjonssystem hvor de 

opptrer både som medier for sosial informasjon og for struktureringen av menneskelig 

handling (Tilley 1994:70; Olsen 1997:294). I et slikt perspektiv blir ikke objektene i seg selv 

bærere av et statisk meningsinnhold som kaldt og objektivt kan fravristes dem, men anses tvert 

imot som bærere av motsetningsfylt meningsinnhold i den forstand at dette innhold primært 

må leses i forhold til hvordan de har vært inkorporert i fortidige og samtidige handlingsforhold 
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(jmf. Shanks og Tilley 1992:95). Når det kommer til sammenligningskriterier er selve 

utstillingenes gjenstandssammensetning og presentasjon samt deres fysiske romlige 

organisasjon lagt til grunn. For å avdekke sentrale aspekter ved utstillingenes 

fortidsproduksjon anses følgende problemstillinger for å være spesielt fruktbare: 

 

• Hva slags narrativ presenterer utstillingene i kraft av funnsammensetning, 

interiørarkitektonisk arrangement og øvrige virkemidler? 

• Hva slags historiesyn vitner de ulike museologiske narrativene om? Hvordan opereres det 

med dynamikken fortid-nåtid i narrativene? Blir forholdet tatt for gitt eller nedspilt? 

Problematiseres dette? Her er det relevant å undersøke i hvilken grad fortiden fremstilles 

som håndgripelig - som lik vår egen tid eller som radikalt annerledes. 

• I hvilken grad blir selve fortidsproduksjonen anskueliggjort i utstillingene? 

• Hvordan fremstår utstillingene som tekstuelle helheter? Sammenfattende undersøke 

hvordan utstillingen i sin helhet ved hjelp av totaliteten av virkemidler, det være seg 

montering, lys- og lydsetting, rekonstruksjoner, tekst, bildemateriale og arkitektur, 

forsøker å organisere publikums forventinger og minne om utstillingen og dens tema. 

 

DEL 2 

4. Presentasjon av samlingene 

 

Følgende del er en deskriptiv gjennomgang av de utvalgte utstillingene ved Oldsakssamlingen, 

Vikingskipshuset og Statens Historiska Museum. Utstillingene vil bli behandlet hver for seg. 

Først gjøres det kort rede for historiske forhold før utstillingene beskrives. I del 3 vil 

utstillingene deretter analyseres  på bakgrunn av det de teoretiske perspektivene og de sentrale 

problemstillingene nevnt over.   

 

4.1. Oldsaksamlingen – historikk 

 

Som stiftelsesår for Universitetets Oldsaksamling regnes tradisjonelt enten 1810 eller 1811, 

avhengig av om hvorvidt man legger Selskapet for Norges Vel sin plan om å skape et norsk 

antikvarisk museum eller nedsettelsen av Antiquitetskommisjonen året etter til grunn. I 1829 

åpnet Oldsakssamlingens under sin første bestyrer, Rudolf Keyser (1803-1864), sine lokaler i 

Universitetsgården i Prinsensgate. Den besto da av magre 236 gjenstander. Keysers oppsetning 

av oldsakene var inspirert av hans befatning med det øvrige skandinaviske forskningsmiljøet 
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hvor han blant annet var kommet i kontakt med Thomsen. I 1852 åpnet samlingene i Domus 

Academica i det nye universitetskomplekset i Karl Johans gate. I 1872, denne gang under Oluf 

Ryghs bestyrerskap, ble samlingene utvidet med nytilkommet jernaldermateriale. Allerede i 

1875, da Universistetsbygningene i Karl Johans gate ikke lenger maktet å tilfredsstillende 

romme samlingene, ble det fremmet forslag om å reise et nybygg som kunne romme 

myntkabinett, etnografiske samlinger og oldsaksamling. Etter at bevilgningene var på plass i 

1897 begynte bygningsarbeidet – Kulturhistorisk museum, ferdigtegnet av Henrik Bull, sto 

helt ferdig i desember 1904 (Mikkelsen 2004:37-52; Myklebust 2004:12-17). I museets første 

drøye 30 år prydet Gabriel Gustafsons basisutstillinger lokalene på Tullinløkka. Det ble lagt 

vekt på typologi. Gjenstandene ble fremstilt i grupper i henhold til periodeinndelingen 

steinalder, bronsealder og jernalder (Iveland og Simensen 2004:118). I 1927-8 ble samlingene 

omorganisert av Anton W. Brøgger. I steinalderutstillingen ble det nå lagt vekt på utviklingen 

av heterogene kulturformer. Resten av samlingene ble også omordnet; en vegg mellom 

bronsealder- og jernalderutstillingene ble åpnet for å bedre publikumssirkulasjonen og for å 

muliggjøre en kronologisk opplevelse av fortidsutstillingene. Under denne omordningen ble 

materialet omfordelt etter tematiske kulturhistoriske inngrupperinger som våpen, 

arbeidsredskaper, import og kleberindustri (Universitetets Oldsaksamlings Årbok [UOÅ] 

1929:50-53). Like før krigen (1938) ble jernaldersamlingene igjen omorganisert, denne gang 

av Bjørn Hougen, og allerede på dette tidspunktet begynte plassproblemene å melde seg. Nå 

ønsket man et større fokus på helhet samtidig som man ønsket å ytterlige finmaske 

fremstillingen av eldre jernalder. Praktfunn ble viet spesiell oppmerksomhet og antallet utstilte 

gjenstander fortsatte i tråd med tendensen fra tidligere omorganiseringer å synke (UOÅ 

1941:148-153). Samlingene, som under krigsårene var blitt pakket ned, ble pakket opp og 

åpnet for publikum allerede i 1946, men først i 1950 fikk samlingene en presentasjonsmessig 

oppgradering i regi av Anders Hagen. Det var da hovedsakelig steinaldersalen som ble endret. 

Antallet oldsaker ble ytterligere innskrenket, men samtidig ble det introdusert bilder,5 modeller 

og rekonstruksjoner for å illustrere kulturgangen fra Komsakultur til bronsealderens slutt. 

Tematisk fokuserte utstillingen på synliggjøringen av skillet mellom jegerkulturene og de 

nyankomne steinalderbøndene. Nytt i denne utstillingen var også inkluderingen av en monter 

som forsøksvis forklarte ulike steinalderteknikker for redskapsproduksjon (UOÅ 1951:192-

197). I 1961, samtidig med at ferske jernalderfunn fra Kaupang ble inkorporert i utstillingene, 

ble Gullrommet opprettet (UOÅ 1963:281, 289). Først på 1980-tallet ble initiativet til en 

omfattende ny utstilling tatt. I løpet av en seksårsperiode fra 1990 til 1996 ble den nåværende 
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fortidsutstillingen Fra istid til Kvitekrist realisert under ledelse av Ellen Høigård Hofseth 

(Iveland og Simensen 2004:119). 

 

4.2 Oldsakssamlingen – utstillingsbeskrivelse 

 

Det første som møter de besøkende ved denne utstillingen er et rektangulært rom til venstre 

for inngangen til selve hovedutstillingen [Ark]. Her er tre vegger dekorert med plansjer, 

oversikter og montre som introduserer og problematiserer arkeologien som vitenskap. På 

venstre vegg henger en plansje som tar opp kildemangfold, behovet for fortolkning og 

kunnskap fra ulike støttevitenskaper. Deretter følger en kortfattet oversikt over de mest 

sentrale paradigmene innenfor arkeologien fra århundreskiftet og frem til 1980- og 90 tallet. 

Før man kommer til en monter hvor det utstilles aktuelle funn med kontekstuell informasjon 

og bilder,6 er veggen dekorert med 8 plastblokker med innstøpte gjenstander. Disse 

inneholder gjenstander som avslag, spenner, opptrykk av middelaldertekster og fotografier 

som belyser ulike sider av arkeologenes virksomhet. I fondveggen er en profilrekonstruksjon 

montert. Rekonstruksjonen viser ulike typer funn fra moderne avfall til gjenstandstyper vi 

kjenner fra eldre steinalder [ESA]. På den høyre veggen finner vi en tidslinje som tar for seg 

endringer over tid. Her finner man periodeinndeling samt de store linjene innenfor  historisk 

og teknologisk utvikling. Et innovativt typologisk grep er utviklingen av et prosjektil fra 

ESA til moderne tid – øverst på tidslinjen er henholdsvis flint-, bein- og metallprosjektiler 

montert i takt med tidslinjen. Under tidslinjen finner vi to montre med fire samlede funn som 

strekker seg fra perioden 9000-8000 f. Kr. til 400 e. Kr.  

 
Figur 1. Plantegning av KHM. Upublisert. Gjengis med tillatelse fra KHM. Redigert av Åsmund Matzow  
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Det foreligger en 90 siders utstillingskatalog - Fra istid til Kvitekrist (Hofseth 1996) - som 

supplerer temaplansjer montert på vegger samt enklere montertekster og undertemaplansjer 

plassert i monterne. Dateringer og funnsted kan besøkende finne ved å konferere de 

laminerte monterplansjene som henger mer eller mindre tilgjengelig ved hver monter. Ved 

utformingen av temaplansjene har utstillingsprodusenten selv valgt korte  dels ufullstendige 

setninger med få anslag – en såkalt diktteksting som har som ledemotiv å vekke engasjement 

og stimulere til egentenkning (Hofseth 2001:134).  

 

Utstillingen viet ESA dekker i hovedsak to vegger som flankerer et rekonstruert ildsted midt 

i utstillingsrommet. Ved inngangspartiet er funn fra Høgnipen - en av Norges eldste 

steinalderboplasser - plassert. På venstre vegg finner vi et større maleri utført av Anne 

Kristine Torstad. Bildet akkompagneres av en plansje med overskriften En kystboplass ved 

Halden for 7000 år siden. I bildet er det mindre kikkehull til tre bakenforliggende montre. På 

høyre vegg finner vi flere montre, en ukommentert stein med veideristninger og en 

rekonstruksjonsmodell av en veideristning av en elg. Rommet er ytterligere utsmykket med 

torv, utstoppede fugler og andre elementer som illuderer naturmiljø. Ved inntredet til neste 

sal kan vi på høyre side av dørkarmen lese Fra jeger til bonde for 6000 år siden. Plansjen 

suppleres av en pendant på venstre karm; Fangsttradisjonen fortsetter. I denne salen ledes 

publikum sikksakk fra vegg til vegg over to gulvnivåer gjennom utvalgte tema i det lange 

tidsspennet fra yngre steinalder [YSA] til slutten av eldre jernalder [EJA]. I YSA fokuseres 

det på introduksjonen av jordbruket og jakttradisjonenes kontinuitet før man møter de 

tidligste gravfunnene. Til høyre for inngangen finner vi en monterseksjon formet som en del 

av et flettverkshus. Sentralt på det første hevede gulvnivået er en monter viet praktstykker av 

stein fra YSA til bronsealder [BA]. I et eget avlukke på samme nivå beskrives endringer i 

gravskikk – gjenstander i bronse fremtrer. I dette avlukket vises foruten urner og ulikt 

gravgods tre steiner med bronsealderristninger og utstillingens første menneskelige 

fullfigursrekonstruksjon ikledd en drakt som tilsvarer Egtvedpikens. Over henne henger en 

bronselur. I denne delen benyttes utstillingens første lydspor7 – lyden av horn og trommer 

høres når man entrer avdelingen. Videre i salen berøres tema som bronsesmeden, 

jernproduksjon, endring i driftsformer og spesialisering i håndverkstradisjonene. Vi møter 

også et rekonstruert langhus fra EJA hvor det er utstilt ulike håndverksgjenstander samt 

rekonstruerte eksempler på tekstiler og urter benyttet til farging som publikum kan ta og 

lukte på. Når publikum igjen gjør en sving for å gå opp på det hevede gulvnivået for andre 

gang, rettes oppmerksomheten mot gravskikken i EJA. Det utstilte gravgodset benyttes til å 
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sette søkelys på ulike tema som offer, import og romersk kontakt, kvinnenes rolle gjenspeilet 

i rike funn, spesialisering og stil som mulige identitetsmarkører samt statusgaver. Her finner 

vi dessuten to dukker ikledd rekonstruerte drakter og spenner fra henholdsvis romertid [RT] 

og folkevandringstid [FVT]. Rekonstruksjoner av et importglass og en vinsil står også 

fremme slik at publikum kan ta og føle på dem. Når man går ned fra rampen viser en monter 

spennet i husholdningskeramikk mens en annen fokuserer på våpenskikk. Siste del av EJA-

utstillingen er viet tre spesifikke funn som er valgt ut for å si noe om fremveksten av 

høvdingmakt (Hofesth 1996:40)  Denne delen av utstillingen innebefatter dessuten en 

aktivitetskrok for de minste utstyrt med tegneserier, ark og fargestifter. 

 

EJA og yngre jernalder [YJA] atskilles av Gullrommet. Denne delen av utstillingen, hvor 

museets utvalgte gjenstander av edelmetaller utstilles, er anlagt i et brann- og 

innbruddssikret kammer. Tilsynelatende av pragmatiske behov rommer denne delen funn fra  

både foregående og senere perioder i utstillingene. Her foreligger 17 montre med tematiske 

overskrifter som kommenteres videre i supplerende essays til hver monter i utgivelsen 

Oldsakssamlingen Skattekammeret (Hofseth 1992).  

 

Den resterende salen rommer YJA med fokus på vikingtid [VT]. Denne salen har tre nivåer. 

På det første nivået møtes besøkende straks en av utstillingens største overskrifter. På 

venstre vegg når man kommer ut fra Gullrommet møter man overskriften Vikingene var 

voldelige i røde bokstaver. Det første nivået tar for seg voldsaspektet reflektert gjennom bl. 

a. plyndring, våpenskikk, ætten og tvisteløsning på tinget. Her finner vi også tre 

rekonstruerte mannsgraver med våpenfunn fra YJA. Fra dette nivået leder en slakt hellende 

kavlvei opp til neste nivå hvor man finner en tro kopi av stevnpartiet på Gokstadskipet. 

Omkring denne finner vi temaer som fokuserer på handelsplassen på Kaupang, aspekter ved 

handel og håndverk. En liten monter i gulvet er viet kystbefolkningen på samme nivå. En ny 

svakt hellende kavlvei leder de besøkende forbi ulike temaer som tar for seg bønder, 

steinprodusenter, jernvinne og spesialisert fangst. På det øverste nivået før en ny kavlvei 

fører ned på opprinnelig gulvnivå og forbi en fremstilling av vikingtidens klasseforskjeller, 

presenteres funn fra fjellheimen. Deretter følger et tema om stilutvikling og kunsthåndverk 

med undertemaer som fokuserer på treskurd, våpensmia samt skulptur og glasskunst. Over 

utstillingens siste avdeling henger en plansje som leser En variert gudeverden. Her er Odin, 

Tor og Frøya  skjenket egne montre. Nornene, volvene, den hellige hesten samt divergerende 

trosretninger er viet egne montre. I avdelingen er det dessuten reist en moderne glasskulptur 
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som illuderer Yggradsil. Slike tilførsler av moderne kunstverk finner vi som 

gjennomgangstema flere steder i utstillingen i form av bronseskulpturer, tekstiltepper og 

tekstilmalerier. Tekstilteppene benyttes eksempelvis i montrene for å illustrere guder, mens 

bronseskulpturene finnes spredt omkring i utstillingen utenfor montrene.  

 
Figur 2. Detalj fra ett av tekstilteppene (Frøya) utført av Else M. B. Lauvanger. Figur 3.  Bronsefigur fra 

Gullrommet utført av Hilde Mæhlum. Foto: August B. Hanssen. 

 

4.3 Vikingskipshuset – historikk 

 

VSH på Bygdøy rommer foruten nasjonalskatten Osebergfunnet, tre andre gravfunn. Da 

Oseberg ble utgravd under Gabriel Gustafsons ledelse i 1904 sto de tidligere båtfunnene fra 

Tune (1867) og Gokstad (1880) midlertidig plassert i skur i Universitetshagen. Da 

Osebergsfunnet, med sin unike funnsammensetning i verdenssammenheng, så dagens lys ble 

behovet for lokaler presserende. Man diskuterte mulighetene for å utvide museet på 

Tullinløkka, eventuelt å reise en frittstående bygning mellom Nasjonalgalleriet og Historisk 

museum. Av de mer vidløftige forslagene var arkitekt Fritz Hollands planer om å 

inkorporere skipsfunnene i et nasjonalt monument – de ble foreslått plassert i en nytegnet 

gravhall i Nisseberget i Slottsparken. Gustafson m. fl. motsatte seg dette, og foretrakk heller 

en flytting av skipene til Bygdøy hvor et nytt museumsbygg kunne ligge nært Norsk 

Folkemuseum. Gustafson fremholdt riktignok at forutsetningen for å flytte skipsfunnene 

vekk fra de øvrige jernaldersamlingene måtte være at det nye museumsbygget skulle utgjøre 

første byggetrinn i et fremtidig kulturhistorisk museum på Bygdøy (Haavardsholm 2004:65-

66). Det er interessant å merke seg at også på denne tiden var en oppsplitting av samlingene 
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utenkelig annet enn på kortere sikt. Det skulle bli arkitekt Arnstein Arneberg som gikk av 

med vinnerutkastet til Vikingskipshuset på Bygdøy. I 1926 sto midtfløyen som skulle romme 

Osebergskipet klart, i 1932 åpnet tverrfløyene med Tune- og Gokstadskipet og i 1957 fikk 

museet sin endelige form med vestibyle og fjerde fløy. Samme år ble gjenstandene fra 

vikingskipssamlingen flyttet fra museet i byen og anrettet i den nye fløyen (Kulturhistorisk 

Museum 2006:18). Ved siden av Skipsfunnene rommer samlingen dessuten Borrefunnet som 

også var en skipsgrav. Funnet kom til i 1850-52 da Veivesenet benyttet gravhaugen som 

grustak. Bevaringsforholdene var dårlige og konteksten er i stor grad tapt. Noe skip har vi 

følgelig ikke fra funnet, men noen tresaker foreligger. Av metallarbeider har mer overlevd – 

og disse plasserer funnet tidsmessig omtrent samtidig med Gokstadfunnet, altså omkring 900 

e. Kr. Osebergskipet er datert til omkring år 800, men selve begravelsen anses å ha funnet 

sted om lag 50 år senere. Basert på treskurden er Tuneskipet på sin side datert til perioden 

mellom Osebergbegravelsen og Gokstadskipet (Sjøvold 1985:33, 68-69). Funnene som VSH 

rommer bidro, ved siden av å klargjøre skipstekniske forhold fra YJA, med sentrale 

innfallsvinkler til religiøse forestillinger, stil- og  materialstudier. Funnene er fremdeles 

unike i verdenssammenheng.      

 

4.4 Vikingskipshuset – utstillingsbeskrivelse 

 

VSH er korsformet med Osebergfløyen sentralt. Området mellom inntredet hvor 

museumsbutikken, ekspedisjonen og hemsen benyttet til skiftende utstillinger befinner seg, 

er ikke adskilt fra denne. Det første de besøkende møter er med andre ord Osebergstevnen i 

all sin finskårne prakt. På hver side av inngangpartiet til selve utstillingen henger 5 

tøybannere som meget kort nevner handels- og bondeliv, funnenes geografiske plasseringer 

og historiske dateringer, gravskikk og funnsammensetning samt Skandinavia i VT, 

klasseforskjeller og vikingferdene generelt. Deretter kan publikum fritt vandre rundt i den 

korsformede bygningen og benytte seg av galleriene med adkomst fra den sentrale 

korsbygningen for å bivåne skipene fra begge sider ovenfra. Gokstadskipet er plassert i 

venstre fløy, Tuneskipet i den høyre og i fjerde fløy, like bak Osebergskipet, ligger 

Osebergsamlingen som rommer gjenstander fra alle funnene. Tunefløyen rommer også 

gravkammeret samt to mindre båter fra Gokstadfunnet og fondveggen er dekorert med  

teltvindskiene fra samme funn. Skipene er forsynt med omkringgående jernlenker samt 

rormontre i glass som beskytter mot berøring. I selve skipsfløyene er funnene nøkternt 

beskrevet på børstede stålplater montert ved galleritrappene i tårnbygningen. Osebergsfløyen 
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er for tiden supplert med en tekstplansje som forteller om skipets nye støtter basert på 

tilstandsrapportene som er gjort de senere år. I Gokstadfløyen finner de besøkende plansjer 

som nøkternt forklarer om skipsbygging, livet om bord i båten, navigasjonsmetoder samt en 

gjennomgang av prosessen bak byggingen av et slikt skip.  

 

 
Figur 4. Plantegning av VSH (Christensen 1984:2). 

 

I fløyen som rommer Osebergsamlingen dominerer montrene med Osebergvognen og tre av 

sledene med tilhørende slededrag. Langs innfellinger i galleriets høyre og venstre vegger er 

samlingene utstilt for dempet belysning. Her er gjenstandene organisert etter bruksområder; 

eksempelvis under tekstene Kjøkkenutstyr og bordkar, Kister skrin og bordkar, Møbler og 

personlig utstyr. Tekstplakatene står på frostet glass dekorert med vikingtidsornamentikk og 

suppleres med kortere faktaopplysninger. Gjenstandene er anrettet på grusunderlag, montert 

hengende eller lagt på glasspidestaller. Tekstplakatene suppleres med sorthvitt fotografier fra 

utgravingene og strekskisser som tydeliggjør mønstre o. l. På monternes kanter er det 

plassert liggende bronsepaneler som forklarer funnene. De unike tekstilene fra Oseberg har 

fått et eget rom på høyre side av fløyen som er utstyrt med en bevegelsesfølsom lysbryter for 

å skåne funnene. Her er Osebergdronningens brikkevev samt de resterende tekstilene utstilt. 

Montrene er nøytralt utført med samme frostede glassplater med tekst supplert med 

fotografier av gjenstandenes tilstand ved utgraving samt rekonstruksjoner av mønstre. 

Tekstene er også her korte og informative med overskrifter som Sengetøy og draktstoffer, 

Billedteppene og Fremmede stoffer i ull og silke.  
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Som Riksantikvaren har påpekt har bygget sakrale paralleller; med sitt korsformede plan, og 

et hvelvet tak som kan tolkes som en understrekning av at skipene ble haugsatt (Marstein 

2006). Det kan være verdt å nevne at i det i fjerde fløy er en nødutgang som hvor det henger 

bilder av Gustafson, Brøgger samt Fredrik Johannesen.8 Utstillingen suppleres av en fører på 

31 sider (Christensen 1984). 

 

 
 

 

 
Figur 5. Osebergskipet med fjerde fløy i bakgrunnen (Kulturhistorisk museum 2009). 

 

4.5 Statens Historiska Museum – historikk 

 

SHM, tradisjonelt kalt Historiska museet, har som nasjonalmuseer flest flere foreløpere. 

Sverige har verdens eldste fornminnelovgivning, denne skriver seg fra 1666, og uten å gå i 

detalj kan vi nevne Stockholm slott, Skepsbron nr. 2 og til sist Nationalmuseet som 

forgjengere til dagens SHM. I 1929 besluttet riksdagen at de nedlagte regimentsbygningene i 

det historiske kvarteret Krubban skulle overdraes til SHM. Bengt Romare og George 

Scherman vant arkitektkonkurransen med et modernistisk utkast som ble tilpasset 

riksantikvarens veiledninger. Tradisjon og innovasjon skulle gå hånd i hånd ved utformingen 

av museet, og dette gjenspeiles i en arkitektur med referanser til vasatidens borger, 
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Stockholms bygårder og den nye funksjonalismen. Fasadeskulpturene er utført av Bror 

Marklund i det som er beskrevet som en realistisk fortellende stil. Utsmykningen forteller om 

et nordisk folks historie i hedensk og kristen tid med referanser til samlingene i museet 

(Odelberg 1983:2-4; Arvidsson 2007:7). Museet åpnet for besøkende i 1943 med utstillingen 

Tiotusen år i Sverige – en utstilling som var tydelig nasjonalistisk motivert med sitt fokus på 

den frie borgeren, et lovtuftet samfunn og makt fundamentert i demokrati (Regner 2008:40). 

Ustillingene vi her skal fokusere på er Forntider I og II samt vikingtidsutstillingen Vikingar 

som alle befinner seg i museets første etasje. Forntider [FT1] åpnet i 2005 og ble senere 

utvidet med Forntider 2 [FT2] i  2007. Ansvarshavende utstillingsprodusent var Lena Hejl. 

Vikingar åpnet i 2001 og har senere fått en ansiktsløftning i regi av Fredrik Svanberg. På 

tross av at denne utstillingen per i dag er verdens største vikingtidsutstilling foreligger planer 

om å bygge et helt nytt vikingtidssenter ved museet (Boldemann 2008). 

 

4.6 Statens Historiska Museum – utstillingsbeskrivelse 

 

I en informasjonsfilm fra åpningen av utstillingene i 1943 får vi se en mekanisert modell av 

de mest kjente gravhaugene i Uppsala, hvor bevegelige plansjer avslører haugenes indre og 

beliggenhet i landskapet. SHM beskrives allerede i 1943 som et levende museum (Statens 

Historiska Museum 2009a). Selv om vi skal være forsiktige med å trekke noen direkte 

historiske parallell mellom Tiotusen år i Sverige og de stående utstillinger, så er teknisk 

innovasjon allestedsnærværende ved de nye utstillingene. Arkeologiske artefakter, 

rekonstruksjoner, lydtepper og belysning suppleres med interaktive virkemidler som film, 

audioguider og dataterminaler for å nå sitt publikum. FT1 begynner i et rom innredet med en 

monter formet som en isblokk – utstilt i denne er et 13.000 år gammel reinsdyrsgevir supplert 

med en tangepil fra ESA. I rommet forøvrig finner vi en dataterminal med en interaktiv 

utstillingsguide samt en periodeoversikt. Deretter kommer man inn i et rom med to benker; 

en introduksjonsfilm vises på høyre og venstre vegg. Filmene som vises gestalter 

utstillingens åtte utvalgte skjebner; figurer som utstillingen ved hjelp av levninger, artefakter 

og totaliteten av utstillingsvirkemidler ønsker å fortelle ulike historier om. Publikum blir med 

på en vandring fra ESA til vendeltid. Det eldste funnet er kvinnen fra Bäckaskog hvis 

skjellett sitter sammenkrøpet i en monter på utsiden av en monterseksjon formet som en 

hytte. Deretter følger enda et gravfunn fra ESA – mannen og barnet fra Skateholm. Videre i 

utstillingen møter man en eller flere skjebner portrettert innenfor rammene av de 

arkeologiske periodeinndelingene i Sverige. I YSA møter vi folket fra Rössberga. I BA møter 
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vi kvinnen fra Stora Köpinge, i førromersk jernalder Gerumsmantelen og barna fra Bankälla, 

i RT mannen fra Öramölla og kvinnen fra Gårdlösa, i FVT kysthøvdingen fra Kvissleby og 

innlandsmannen fra  Krankmårtenhögen før vi til slutt trer inn i høvdingen fra Vandels sal. I 

hver skjebnedel finner vi, foruten oversiktsplansjer med innledende tekst, kart og datering, 

andre montre som forteller mer generelt om perioden ved hjelp av andre funn, fotografier og 

tegninger. Det er ikke tekst i selve montrene – disse er forbeholdt funnene samt illustrerende 

fotografier og tegninger. Montertekstene forekommer samlet ved siden av montrene. Stedvis 

forekommer laminerte ark som man kan vandre rundt med dersom ikke opplysningene 

oppgis under montertekstene.  

 

 
Figur 6. Plantegning SHM (Statens Historiska Museum 2007b). Redigert av Åsmund Matzow. 

 

Når man forlater FT1 kommer man direkte inn i den nyere utstillingen FT2. Utstillingen 

fyller hele tverrfløyen i museet og er gitt form av en transitthall som umiddelbart vekker 

assosiasjoner til en flyplass. På en tekstplansje ved inngangen kan vi bl. a lese: 

Velkommen…Du befinner dig nu i en transithall på väg att ge dig ut på en resa i tid och rum. 

Över dörren till varje gate finns en tidlös fråga, viktig for människor i alla tider. Den her 

delen av Forntider utgår från dessa frågor men handlar också om hur historia skapas med 

hjälp av arkeologi. I taket henger en TV-skjerm med anvisninger; Vad styr dit liv? Go to gate 
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A13. Over høyttalere annonseres hva de forskjellige gatene tar for seg med kjent 

flyplassklang og annonserer …tack för at du rejser med Historiska Museet. De forskjellige 

gatene/utstillingsrommene presenteres under overskrifter i form av spørsmål; Vem lever du 

med? Vad styr ditt liv? Hur stor är din värld? Hur ordnas din värld? Vem berättar din 

historia? Ved siden av disse fem undertemaene er også selve transitthallens benyttet som 

utstillingslokale – i montre langs veggene kan man lese om problemstillinger i fortiden 

illustrert med funn fra forhistorien. I sitteseksjoner er montrene gitt form av bord hvor man 

kan sitte ned og fordype seg i utstillingskatalogen Resor i tid och rum (Statens Historiska 

Museum 2007a). I enden av tranistthallen ligger Arkeoteket hvor de besøkende kan være med 

på en iscenesatt utgraving og følge trinnene i den arkeologiske forskningsprosessen fra 

utgraving til analyse. Fra FT2 er det adkomst til utstillingen Vikingar som fyller neste fløy i 

SHM. FT2 benytter seg foreløpig ikke av audioguider slik som i FT1 og Vikingar, men 

benytter seg av film i på flere steder i tre av de fem undergalleriene. 

 

 
Figur 7. Interiør fra FT2. Foto: August B. Hanssen. 

 

Ved inngangspartiet til Vikingar, som ligger i andre enden av fløyen i forhold til FT2, er det 

laget en stor vegg utsmykket med runeskrift på kongeblå bakgrunn. På introduksjonsplansjen 

kan vi lese: För tusen år sedan fanns inget Sverige och inga svenskar. I den här utställningen 
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upptäcker du sporen av de vikingatida folk…Du kan också möta enskilda individer. I 

forrommet før man passerer portalen i den utsmykkede veggen får man se en stående 

runestein, deler av museets lapidarium og en monter med Sigsarveskatten fra Gottland. Her 

kan man også benytte seg av en av de tre dataterminalene som befinner seg i utstillingen. Når 

man entrer selve utstillingsrommet går man forbi en stående monter med teksten Dødens 

redskap. Deretter møter vi temaet Aristokratene med fokus på enda to skjebner – godsherren 

fra Vendel og fyrstinnen fra Birka. Videre fokuseres det på ulike aspekter ved vikingtidens 

lagdelte samfunn. Etter denne delen følger en mindre del som ved hjelp av tekstplakater og 

moderne gjenstander problematiserer vikinger, myter og historiebruk. Påfølgende del av 

utstillingen er sentrert rundt to sitteseksjoner som omgir henholdsvis Birkapikens grav og et 

tredimensjonalt kart av Sverige. I galleriet omkring er et mangfold av aspekter ved livet i VT 

presentert i separate montre. Før utstillingens siste del, som omhandler trosskiftet, 

presenteres en tredimensjonal modell av vikingtidsbyen Birka med tilhørende lydspor. 

Utstillingen benytter seg av film for å vise en rekonstruksjon av aristokratiets liv, det 

europeiske historiske bakteppet for VT i Skandinavia (14 e. Kr – 1100-tall) samt 

ekspedisjoner i det Nordatlantiske området i VT. Montrene i Vikingar er ikke nesten uten 

unntak plassert på gulvet og er ikke veggfaste – hvilket letter innsyn fra alle sider. 

Montertekster finnes på små pidestaller omkring i utstillingen, og er supplert med laminerte 

ark med utfyllende beskrivelser og funndetaljer. Det foreligger ikke skrevne 

utstillingskataloger, men FT1 og Vikingar suppleres med DVDer med interaktive utstillinger. 

FT2 står foreløpig uten akkompagnerende publikasjon. 

 
Figur 8. Inngangspartiet til Vikingar (Statens Historiska Museum 2009b). 
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DEL 3 

5. Analyse 

 

I det følgende skal vi undersøke ulike aspekter ved de tre utvalgte museene i henhold til 

sammenligningskriteriene utarbeidet ovenfor. Det bør dog presiseres at de utvalgte museenes 

utstillinger ligger fra hverandre i tid og at de i kraft av å utfylle forskjellige funksjoner ikke 

på noen måte kan direkte sidestilles; KHM er et regionalmuseum og VSH er et museum som 

er viet fire spesifikke gravfunn mens SHM er et nasjonalmuseum. Med disse ulikhetene klart 

for oss skal vi likevel forsøke å nærme oss en forståelse for generelle utstillingsgrep hvis 

problemfelter er relevante for det arkeologiske museet som samfunnsaktør og kulturell 

produsent.  

 

5.1 Narrativ. Tre forskjellige museer – tre forskjellige narrativ? 

 

Til tross for at utstillingene ved KHM og SHM ligger om lag tyve år fra hverandre i tid viser 

disse utstillingene seg å være betraktelig mer beslektet på det narrative plan enn hva VSH er 

med noen av dem. Begge er utstillinger som ved hjelp av gjenstandssammensetning, 

utstillingsrom og øvrige virkemidler ønsker å formidle en opplevelse av fortiden. Selv om 

rekonstruksjonene ved KHM er gamle og bringer til torgs en mer datert estetikk enn det 

strømlinjeformede SHM, med sitt vell av informasjon formidlet gjennom moderne 

medieteknikk, er det klare likhetstrekk i fremstillingsmetodene ved deler av de to museenes 

utstillinger. Arkeologen og museumsviteren Lennart Palmqvist har i en gjennomgang av 

1900-tallets utstillingsformer formulert en grovinndeling i henholdsvis gjenstandssentrerte, 

kunnskapsformidlende og til sist brukerrelaterte utstillinger. Palmqvist har satt disse 

utstillingsformene i sammenheng med tiden de oppsto i. Den gjenstandsentrete utstillingen 

settes i sammenheng med 1800-tallets forkjærlighet for kronologi, tanken om en objektiv 

formidling samt nasjonale interesser og dannelsesideal. I den kunnskapsformidlende 

utstillingen, som oppsto på 1960-tallet, forholder utstillingsprodusentene seg til fremveksten 

av nye kommunikasjonsmedier og benytter disse for å gjenskape eller simulere en opplevelse 

av fortiden. I den mer moderne brukerrelaterte utstillingen overlates rekonstruksjonen av de 

historiske forholdene til besøkeren selv. Dette er eksperimentelle utstillinger hvor det sentrale 

aspektet er å kommunisere fremfor å rekonstruere fortiden. Palmqvist holder frem at 

kommunikasjon handler om å skape relasjoner mellom mennesker fremfor relasjoner til en 
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gjenskapt virkelighet. I disse utstillingene settes besøkeren selv i sentrum (Palmqvist 2002:3-

6).  

 

Både KHM og FT1 passer godt inn i kategorien kunnskapsformidlende utstillinger. Ved 

KHM inngår landskapsrekonstruksjoner, dukker, lydtepper, og illustrerende materiale som 

tekstiler og rekonstruerte gjenstander i en pedagogisk fremstilling der fortiden skal oppleves. 

De autentiske gjenstandene kan tidvis oppleves som rekvisitter i dette narrativet – som i 

ESA-sal der gjenstandene gjemmes bak små nisjer i det store landskapsmaleriet mens 

omgivelsene rundt er preget av utstoppede dyr, et rekonstruert leirbål og kunstneriske 

tilførsler i form av stemningssettende malerier inspirert av veideristninger. Videre bidrar 

tilstedeværelsen av publikumsaktiviserende elementer, som eksempelvis en skubbekvern i 

YSA, draktrekonstruksjonene og utplasserte replikker utenfor montrene, til et besøk hvor det 

stimuleres til en opplevelse av autensitet forsterket gjennom interaksjon. Publikum besøker 

fortiden. 

 

 
Figur 9. Landskapsmaleri med nisjer i ESA. Utført av Anne Kristine Torstad. Foto: August B. Hanssen.  
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Sett i et slikt lys blir monteren i YSA formet som et flettverkshus, langhuset i EJA og 

Gokstadmodellen kulisser på en scene for historisk gjenskapelse. Noen steder er grepene 

åpenbare – et hus illuderer naturligvis bosetning. Andre steder er de teatralsk-pedagogiske 

grepene mer dulgte - som i nivåendringene i gulvet. I YSA bidrar gulvhevingen til å ta de 

besøkende med opp på det plan som omhandler døden og det hinsidige – man beveger seg fra 

eksoteriske og håndgripelige driftstema til det esoteriske bortenforliggende og 

statusforskjeller i gravgods. Et lignende skifte foreligger i EJA hvor man fra ordinært 

gulvnivå beveger seg fra smie- og håndverkmateriale opp til tema som omhandler elitens 

gravfunn, kult og statusgaver. Et tilsvarende scenisk grep benyttes sentralt i YJA hvor man 

beveger seg forbi et rekonstruert kystmiljø sentrert omkring Gokstadmodellen via kavlveier 

videre opp til fjellheimen. For å komme ned på opprinnelig gulvnivå må publikum stige ned 

langs statusstigen i VT. I skillet mellom BA-EJA er det dessuten lagt ned henholdsvis en 

bronseplate og en jernplate i gulvet som publikum forserer på sin reise gjennom 

minneteateret.  

 

 
Figur 10. Nivåendringer i gulvet i YSA-BA, KHM. Skubbekvern til venstre. Foto: August B. Hanssen. 
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I tråd med Palmqvists tanker om den kunnskapsformidlende utstillingen betraktes publikum 

som aktivt deltagende (Palmqvist 2002:5). Det reises spørsmål i montertekstene, men svaret 

leveres ikke ferdig formulert. Det forventes at publikum skal overveie sannsynliggjorte 

problemstillinger samtidig som det stimuleres til nye spørsmål. FT1 deler mange av disse 

kvalitetene. At utstillingen er mer moderne og teknologisk avansert bidrar bare til å gjøre 

opplevelsen mer intens. Forskjellen ligger hovedsakelig i at her er ikke bare scenen redet, 

men den er også befolket med aktører gestaltet gjennom de utvalgte skjebneskikkelsene – 

skikkelser som publikum inviteres til å gjenoppleve fortiden gjennom. Montrene omkring 

vises supplerende materiale som reiser nye spørsmål om ulike forhold ved de periodene som 

skjebnehistoriene representerer. FT2 følger riktignok ikke opp denne trenden, men setter i 

stedet publikum i fokus. Gjennom en rekke sentrale spørsmål benyttes arkeologisk materiale 

fra alle perioder så vel som moderne gjenstander for å stimulere til egentenkning om så 

vidtfavnende problemstillinger som museets rolle i samfunnet til eksistensiell selvransaking. 

Autentiske arkeologiske gjenstander benyttes ikke her for å speile en tåkefull fortid, men like 

mye for å stille spørsmål om beskueren, hans/hennes samtid og utfordrer tanken om hva  

materialitet egentlig speiler. Eksempelvis problematiseres resepsjonsforhold, typologi kontra 

identitet og kjønnsroller - stadig vekk med blikket rettet mot beskueren. For å vende tilbake 

til Palmqvist kan denne delen av fortidsutstillingen ved SHM trygt betegnes som en 

brukerrelatert utstilling; en utstilling hvis hovedmål er kommunikasjon, ikke rekonstruksjon. 

Her overlates den historiske rekonstruksjonen til brukeren selv. 

 

Vikingar deler narrative likheter med KHM og FT1. I hovedsak dreier dette seg om at man 

også her møter individfokuserte skjebnehistorier gjennom godsherren fra Vendel og 

fyrstinnen fra Birka. Dog er det her viet mer plass til ulike undertemaer tilknyttet 

hovedtemaet disse opptrer i (Aristokratene). Dette er temaer som eksempelvis import, 

alkoholens sosiale dimensjon, hesten og gravminnet som ættemarkør. Slik erstattes 

miljørekonstruksjoner med en mer klassisk funnordning etter kategorier som bruksområde og 

plassering i en fortidig sosio-politisk dimensjon. Denne ordningen går igjen i hele 

utstillingen, og er tydeligst i den sentrale delen hvor publikum fritt kan bevege seg blant 

montre som er ordnet etter samme prinsipp. Denne tematiske organisasjonen minner om 

utstillingen i YJA-sal ved KHM, men fremstår som noe mer estetisk nøytral med en mindre 

fortettet rekonstruksjonsramme og en dempet stemningssettende belysning som leder 

oppmerksomheten mot funnene selv. Rekonstruksjoner finnes dog i mangfold – som 

tegningen av godsherren fra Vendel, fyrstinnen fra Birka, den tredimensjonale 
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Birkamodellen supplert med video samt en video som viser en iscenesettelse av 

aristokratenes liv. Til tross for at Vikingar velger et mindre teatralsk uttrykk enn FT1 

fremstår også denne utstillingen som en kunnskapsformidlende utstilling. I audioguiden 

stilles spørsmål som ikke alltid besvares og, som ved KHM og i FT1, oppfordres publikum til 

fundere over disse problemstillingene, formulere nye spørsmål og være aktivt tilstede i den 

nedtonede,  men stemningsfulle utstillingen.    

 

I VSH møter vi en annen type utstilling med utgangspunkt i den samme perioden. 

Utstillingen er en gjenstandssentrert utstilling. Her er funnene som gjenstander i fokus og 

settes ikke annet enn kort inn i en historisk og vitenskapelig fortolkningsramme. Ved 

inngangspartiet settes gravfunnene inn i en historisk kontekst som kort beskriver gravenes 

fellestrekk samt utvalgte historiske aspekter ved VT. Skipsfløyene er supplert med nøysom 

og tilsynelatende verdinøytrale tekster som reiser få spørsmål. Det fokuseres på skipstekniske 

forhold. I fjerde fløy, hvor vi finner Osebergsamlingene, er gjenstandene ordnet typologisk 

og igjen supplert med tekster sentrert omkring gjenstandenes bruksområder supplert med 

illustrerende strektegninger samt svarthvitt fotografier fra utgravingen. Vi skal senere kort 

komme tilbake til hvorvidt utstillingen også lever opp til en gjenstandssentrert utstillings 

tradisjonelle fundamentering i nasjonale interesser og dannelsesideal. Her holder det å si at 

utstillingen på det narrative plan klart skiller seg fra de andre utstillingene med sitt 

overveldende fokus på funnene selv, supplert med tekster som i formen gir uttrykk av å 

formidle vitenskapelig autorisert objektiv informasjon. 

 

5.2 Historiesyn -  Dynamikken fortid-nåtid. 

 

I sin nå klassiske artikkel Det arkeologiske museum – momenter til en kritikk (1993), retter 

Bjørnar Olsen et kritisk blikk mot museenes markedstilpassede fremstilling av fortid. Han 

hevder her med bakgrunn i marxistisk teori og Roland Barthes mytebegrep at de arkeologiske 

museene benytter retoriske teknikker som opprettholder dulgte ideologiske strukturer. Olsen 

hevder at arkeologiens mytologiske virksomhet består i å frata fortiden sin historisitet. Dette 

gjøres ved å overføre samtidige verdier, inntrykk og adferd på fortiden slik at deres nåtidige 

eksistens og lokalisering naturaliseres og universaliseres (Olsen 1993:49). Annensteds har 

Olsen påpekt at utstillinger fremmer forestillingen om det uforanderlige gjennom 

fremstillinger som presenterer fortiden som et lineært og retningsbestemt forløp (Olsen 
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1997:233-334). I det følgende skal vi kort undersøke i hvilken grad dette gjenspeiles i de 

utvalgte utstillingene. 

 

Igjen foreligger det organisatoriske likhetstrekk mellom KHM og SHM; begge benytter seg 

av kronologiske narrativ. Ved KHM vandrer publikum, som reflektert i utstillingens navn, fra 

istidens slutt til vikingtiden.9 Ved SHM vandrer man i FT1 tilsvarende fra istid til vendeltid. 

Utstillingsprodusentene ved SHM forsøker riktignok å ta steget bort fra en lineær 

utstillingsmetodikk. På museets hjemmeside kan man lese: Livsöden tar ett annat grepp [enn 

den lineære historieskrivning]. Här sätter vi människan i centrum, och försöker beskriva hur 

livssituationen såg ut för människor i en speciell tid på en speciell plats i en speciell situation 

(Statens Historiska Museum 2009c). Til tross for dette hederlige forsøket på å ivareta 

skjebnenes historisitet lar det seg ikke argumentere mot at det totale utstillingsbildet i FT1 er 

lineært; gjennom et akkumulativt tilfang av nye teknologier og innovasjoner, presentert i 

omkringliggende montre, leder utstillingen publikum på en evolusjonistisk reise fra det enkle 

til det komplekse. I så måte setter utstillingene seg i fare for å fremstille fortiden som et 

retningsbestemt forløp på samme måte som utstillingene ved KHM. FT2, derimot, 

konstituerer et fruktbart brudd med denne evolusjonære mentaliteten. Ved å sette beskueren i 

sentrum blir han/hun den niende livsskjebne og overlates selv til å spekulere på likheter og 

ulikheter mellom sin egen samtid og samfunnskontekst kontra det fortidige. Her spilles det på 

likheter og ulikheter. Eksempelvis benyttes det moderne kosmetikk og toalettsaker i 

avdelingen Vem lever du med? som kontraster til arkeologisk materiale som kan bidra til å 

fortelle noe om fortidens kjønns- og skjønnhetsidealer. Det sentrale her er ikke den direkte 

koblingen mellom disse arkeologiske artefaktene og de moderne gjenstandene, men 

assosiasjonene de åpner for. Vi er ikke vitne til et forsøk på å etablere en likhet mellom nåtid 

og fortid, men heller en kontrastering som åpner for nye spørsmål. Videre i avdelingen 

problematiseres verdigrunnlaget vi som moderne beskuere legger til grunn i våre forsøk på å 

lese fortiden. Størrelser som eksempelvis idealfamilien, overgangen til voksenlivet og 

kjønnsrollemønstre undersøkes.  I det store og det hele kan FT2 slik sies å direkte rette 

søkelyset mot den problematiske dynamikken fortid-nåtid. Det stilles mange spørsmål og 

gjenstandene fremtrer mer som assosiative verktøy enn som objekter som i kraft av sin 

autensitet underbygger myten om uforanderlighet. Problematiseringen av resepsjonsforhold 

ved SHM bidrar også til å imøtegå kritikk som eksempelvis den Olsen har fremsatt; både i 

Vikingar og FT2 problematiseres måtene fortiden er benyttet til å legitimere samtidige 

handlinger ved hjelp av arkeologisk materiale. Dette er et aspekt som er fullkomment 
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fraværende både ved KHM og VSH. Ved å unngå problematiseringen av dynamikken fortid-

nåtid stiller KHM seg lagligere til hugg for denne kritikken. Fortiden utstillingen fremstiller 

kan dermed lettere forekomme publikum som berøvet for sin historisitet; i den forstand at 

man opererer med kjente samtidige størrelser som teknologi, økonomi, bosetning og religion 

- bare med litt forskjellig innhold (Olsen 1996:49). Eksempelvis levner tematiseringen av 

statusforskjeller i gravgods i YSA/BA lite rom for å fortelle noe om en større religiøs 

forestillingsverden selv om katalogen problematiserer dette i meget korte trekk. I YJA er 

også religion skilt ut som et eget avsondret tema. Ved å fremstille religion i forhistoriske 

samfunn som kompartementaliserte størrelser risikerer man at dette går på bekostning av 

tolkninger i retning av religion og samfunn som mer symbiotiske strukturer enn i dag. Det 

kan argumenteres for at en slik fremstilling er mer i tråd med dagens kristne verdensutsyn 

enn eksempelvis steinaldermenneskets eller vikingens. En noe forskjellig løsning er valgt i 

Gullrommet. Av pragmatiske hensyn, men også som et uttalt ønske fra utstillingsprodusenten 

(Høigård Hofseth pers. komm. 2009), inneholder dette rommet gjenstander fra hele 

periodespennet ved museet. Her er gjenstandene organisert etter tematiske overskrifter som i 

flere tilfeller stimulerer publikum til å benytte sin egne kulturelle ballast til å formulere 

spørsmål om fortidige forhold. Også her benyttes en spørsmålsform til fordel for formanende 

tekstplakater. Grunner til deponering av verdifullt gods sannsynliggjøres, men ingenting slås 

fast i autoritære vendinger. Inkluderingen av steinaldermateriale samt moderne sølvtøy bidrar 

til å stimulere til egentenkning omkring vidtfavnende tema som status, det hinsidige og 

deponeringskontekst. De fleste av montrene viser verdifulle funn med stor 

dateringsspredning. I undertegnedes mening kan den problematiserende tematiske ordning på 

tvers av periodeinndelingene bidra til både å åpne og lukke fortolkningsmulighetene i forhold 

til dynamikken fortid-nåtid. På den ene siden kan det argumenteres for at dette bryter opp den 

tradisjonelle akkumulative evolusjonære dynamikken i utstillingen, men på den andre siden 

nikker grepet i retning av tolkninger om at deponering av verdifulle gjenstander er resultat av 

relativt like beveggrunner i alle tider.  

 

Vikingar og VSH skiller seg ut ved at de utelukkende befatter seg med funn fra én periode, 

og følgelig er det naturlig at utstillingene i mindre grad gjør rede for utvikling over tid. Ved 

disse utstillingene er det mer relevant å undersøke i hvilken grad man problematiserer 

periodens historisitet. I de innledende lydsporene til Vikingar fokuserer utstillingsprodusent 

Svanberg på VT som en fremmed verden, og forestillingen om at de nordiske landene ble 

dannet i perioden imøtegås. Svanberg understreker at VT var befolket av mennesker som 
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hadde en annet språk, levde på en annen måte og hadde en helt annen kultur enn hva vi har i 

dag. Det understrekes også at det ikke fantes et svensk folk, eller noe som minnet om en 

svensk stat i tidsperioden. I resepsjonsdelen Vikingar, myter och historiebruk problematiseres 

vikingen og åsatroens skiftende historiske betydninger i samtiden fra 1600-tallet og frem til i 

dag. Publikum presenteres her for ulike bilder - eksempelvis vikingen som nasjonal forfar, 

som demokratisk ideal, som nazistisk kriger, som sosialdemokratisk bonde og som 

handelsmann. Avslutningsvis problematiseres stereotype kommersielle fremstillinger av 

vikingen gjennom film og populærkultur samt vikingens rolle i et flerkulturelt samfunn 

opptatt av integrering. Flere andre  steder i utstillingen møter publikum tekstplakater som 

fokuserer på resepsjonsforhold, og en moderne norsk SS-ring er viet et eget monter. Disse 

grepene tvinger publikum til å reflektere over sosiopolitisk benyttelse av arkeologisk 

materiale og stimulerer til egentenkning uten at utstillingen fremstår som en utstilling viet 

dette perspektivet alene. 

 
Figur 11. Vikingtid og nazistisk symbolikk i Vikingar (Statens Historiska Museum 2009d). 

 

VSH har som nevnt ingen resepsjonsdel. Funnene benyttes hovedsakelig til å fortelle noe om 

praktiske aspekter ved VT; gjenstandene er pragmatisk kategorisert etter hva de kan fortelle 

oss om skipsfart, livet på gården, tekstilhåndverk, møbler osv. Utstillingsprodusentene 

appellerer slik til publikums gjenkjennelse av kjente kategoriseringsstørrelser som letter en 
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forståelse av gravfunnene ut fra et samtidig ståsted. Osebergsgravens beskaffenhet som 

kultgrav, som på sin side kunne bidratt til å fortelle noe om en totalt fremmed fortid, avspises 

ved å fastslå at det er usikkerhet tilknyttet deler av det arkeologiske materialets 

bruksområder. Det samme er tilfelle med symbolikken i treskurden og i billedveven. Til tross 

for at det foreligger fruktbare tolkninger med henhold til billedfremstillingene og 

vikingtidens forestillingsverden (cf. Ingstad 1994) fokuseres det heller på hva disse kan 

fortelle om håndverkstradisjoner og teknikk. I det hele resulterer utstillingspresentasjonen i et 

bilde av vikingen som sjøfarer, bonde og håndverker. For å sitere arkeologen Mark Leone 

setter utstillingen seg på denne måten i fare for å gjøre kultur til et produkt av funksjon, 

atferd til produkt av effektivitet og tanke til produkt av materiell nødvendighet (Leone 1981: 

305). Michael Shanks og Chistopher Tilley (1992:77) har i en kritikk av 

museumsfremstillinger påpekt at forholdet mellom fortid og nåtid ofte låses i synkronismer 

der tidsaspektet avløses av gjenstandenes romlige organisering og samtidige kodifisering - en 

kodifisering som ofte dikteres av funksjon. Det er en slik dynamikk vi er vitne til ved VSH. 

Vikingtidens fremmedartede forestillingsverden nedspilles til fordel for pragmatiske og 

forbilledlige likheter.  

 

5.3 Anskueliggjorte fortidsproduksjoner? 

 

I løpet av 1990-tallet ble det for alvor rettet søkelys mot de arkeologiske museene som 

kunnskapsprodusenter. Det ble også vektlagt at den resulterende kunnskapen ikke er 

verdinøytral (Ekeland 2001:104). For å si det med Roland Barthes: inventory is never a 

neutral idea; to catalogue is not merely to ascertain but also to appropriate (Shanks og 

Tilley 1992:78). På den norske arena har både Olsen (1993) og Ekeland (1990) etterspurt en 

anskueliggjøring og problematisering av forholdene bak disse prosessene. Med bakgrunn i et 

knippe utstillinger hevder Ekeland at de arkeologiske museumsfremstillingene er preget av 

en enkel autoritær diskurs der enkelte forhistoriske tegn/gjenstander presenterer én lesning av 

fortiden. Som en følge av dette etterlyser hun større rom for alternative tolkningsmuligheter i 

utstillingene samt en synliggjøring av utstillingsprodusent og arbeidet bak tolkningene 

(Ekeland 1990:111-113). I det følgende skal vi se nøyere på i hvilken grad de utvalgte 

utstillingene evner å skape rom for nettopp dette.  

 

Utstillingsprodusenten ved KHM har understreket at forskningen bak tolkningene ikke hører 

hjemme i selve utstillingen, men i egne problematiserende fagpublikasjoner. På museet skal 
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museets egenart, gjenstandene, dyrkes. Forskningsprosessen bak må ikke bli påtrengende 

tydelig i selve utstillingssalen (Hofseth 2001:158). Betyr dette at KHM leverer en utstilling 

som akter å skjule utstillingsprodusenten for slik å skape en tilsynelatende nøytral og 

tolkningsinnskrenkende fremstilling av fortiden? Svaret på dette er nei. Flere grep er gjort for 

å anskueliggjøre at dette er tolkninger. Det første og mest gjennomgående grepet er bruken 

av diktteksting. Disse korte og dels ufullstendige tekstene skisserer opp tankene og motivene 

til utstillingsprodusenten samtidig som deres åpne form stimulerer til egentenkning. Som 

allerede påpekt er det et gjennomgående trekk ved disse at de ikke slår fast hvordan fortidige 

forhold faktisk var, men heller stiller spørsmål som det er opp til publikum å besvare. 

Dikttekstingens form med ufullstendige setninger og tidvis bevingede ordelag kan tolkes som 

et grep benyttet for å skape et større rom for innlevelse i tråd med opplevelesnarrativet. 

Likevel kan de, i kraft av denne formen, også leses som helt bevisste forsøk på å tydeliggjøre 

at dette er tolkninger. Videre er inkluderingen av fremmedelementer, i form av moderne 

kunst, bidrag som kan leses som anskueliggjøringer av fortidsproduksjonen. Hva disse 

illuderer til, og i hvilken grad de bidrar til å reise fruktbare og hensiktsmessige assosiasjoner, 

angår oss ikke her. Det sentrale er at de kan sees som forsøk på å skape et personlig særpreg. 

Dermed oppstår også fruktbare brudd mellom det autentiske materialet og de kunstneriske 

tilføyelsene som tydeliggjør utstillingen som iscenesettelse. De mye utskjelte tekstilteppene 

som fremstiller de sentrale norrøne gudene kan også tenkes å ha en tilsvarende effekt. 

Kunstneren er her gitt relativt frie tøyler til å uttrykke et personlig inntrykk av de norrøne 

gudene som gjennom sin estetikk og fremstilling kan tenkes å skape et vell av varierende 

publikumsopplevelser. Det er ikke utenkelig at det i konfrontasjonen med dette utrykket, 

stimuleres til publikumsassosiasjoner omkring nettopp hvilket bilde man har av vikingtidens 

tapte forestillingsverden og i hvilken grad disse er riktige. Vi skal riktignok ikke dvele ved 

mangfoldet av mulige publikumsassosiasjoner. Det som her er sentralt er at denne 

inkluderingen av åpenbare kunstneriske tolkninger, understreker at utstillingsprodusenten 

synliggjør seg selv og benytter seg av et grep som tydeliggjør utstillingen som fortolkning. 

 

I henhold til anskueliggjøring av kunnskapsproduksjon skiller utstillingene ved SHM seg 

klart fra KHM ved det faktum at FT2 direkte konfronterer og problematiserer dette. Dette 

skjer hovedsakelig under temaene Hur ordnas din värld? og Vem berettar din historia? 

Under førstnevnte tema imøtegås de problemer som eksempelvis det Barthes retter søkelys 

mot - hvordan sorteres gjenstandene og i hvilken grad farger dette historien? I 

utstillingsrommet behandles først ordningsprinsipper i et historisk perspektiv før man entrer 
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et rom med montre som problematiserer typologi og stilstudier. Publikum presenteres for 

hvordan materialet kan si noe om folkegrupper, rikdom, kommunikasjon og utvikling 

gjennom studier av u/likheter i form og materiale. Det påpekes at museets samlinger ikke 

fremstiller et objektivt bilde av regionale spredningsmønstre, men at samlingene heller bør 

sees som et resultat av tilfeldigheter og subjektive valg i prosessen fra funnet ble gjort til det 

ble utstilt. En vegg er viet moderne børster, og det reises spørsmål om hva som ville skje 

dersom man ordnet denne funngruppen etter geografiske områder i Sverige i dag. Ville 

organiseringen se annerledes ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Moderne børster fra Hur ordnas din värld?  Figur 13. Moderne toalettartikler og arkeologiske 

artefakter fra Vem lever du med? Foto: August B. Hanssen. 

 

Et rom beskrevet som Tomrummet er nesten blottet for gjenstander. Her konfronteres 

publikum med de gjenstandene som av ulike grunner i liten grad er bevart. Ved siden av 

dårlige bevaringsforhold stilles det spørsmål om vi er vitne til en perspektivsinnskrenkning 

som resultat av at det arkeologiske materialet i stor grad er samlet inn av velutdannede menn 

fra samfunnets øvre sjikt. Avdelingen Vem berettar din historia? er rettet mot 
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resepsjonsforhold, men er mer spesifikk i sin fremheving av museet som aktør i formingen av 

historisk bevissthet enn resepsjonsdelen i Vikingar. Her problematiseres eksempelvis 

formuleringen av rasebegreper og nasjonale idealer med utgangspunkt i skiftende 

fortolkninger av arkeologisk materiale.  

 

Hva de resterende utstillingene ved SHM angår, så letter utnyttelsen av flere medier 

formidlingen av flere perspektiver. I FT1 er det  inkludert fordypninger i audioguiden kalt 

Möten i Forntider. Her er journalist Tobias Svanelid gitt frie tøyler til å stille spørsmål 

omkring det han finner mest interessant, og gjennom intervjuer med arkeologiske spesialister 

bak utstillingen avdekkes produksjonsforholdene på en fruktbar måte. Ved å problematisere 

skjebnefremstillingene og fremdrive nye spørsmål fremfor definitive svar tydeliggjøres 

nettopp det at de teatralske skjebnefremstillingene representerer tolkninger. Svanelids 

kritiske journalistikk driver frem aspekter som tidligere arkeologiske tolkninger av det 

arkeologiske materialet, og det brede spekteret av intervjuobjekter gir stemmer til 

menneskene bak selve utstillingspresentasjonen. Som allerede beskrevet er et lignende grep 

gjort i Vikingar. Ved at utstillingsprodusenten selv presenterer utvalget av gjenstander og 

samtidig formulerer en definert posisjon i forhold til hvordan det arkeologiske materialet 

leses i samtiden, er vi vitne til en lignende anskueliggjøring av museets fortolkningsrolle. 

 

Ved den gjenstandssentrerte utstillingen på VSH glimrer derimot utstillingsprodusentene 

med sitt fravær. Som tidligere trukket frem er fortolkningsrammen pragmatisk – det er 

vikingen som sjøfarer, bonde og håndverker som belyses av gravfunnene. Shanks og Tilley 

har bemerket at: The past is not a systematic array of objects and their relationships, a fixed 

reality of commodified objectivity towards which archaeologists are groping and which may 

be represented in museum display. Such a conception is a denial of temporality; the past is 

here presented as an eternal image or myth (Shanks og Tilley 1992:96). Det er nettopp en 

slik mytologisering Olsen, med bakgrunn i Barthes, kritiserer ved museene. Olsen fremholder 

museenes hang til å få den tilfeldige relasjon mellom uttrykket (her: gjenstandene) og det 

ideologiske innholdet de tillegges til å fremstå som en naturlig enhet. Fremstillingene 

forekommer oss dermed selvsagte og utenfor menneskelig fortolkning (Olsen 1993:49). Ved 

hjelp av grep som nøytrale tekster supplert av en forsøkt usynliggjort fortolker vektlegges 

gjenkjennelige praktiske aspekter ved VT på bekostning av andre, ukommenterte størrelser 

og problemstillinger. I disse tekstene stilles ikke spørsmål, rent sett bort fra når utstillerne 

under overskriften Rangler medgir at man ikke med sikkerhet kan fastslå hva disse 
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gjenstandene har vært benyttet til. Følgelig reises spørsmålet om hvor vidt de kan ha vært 

musikkinstrumenter, dombjeller på seletøy eller kultgjenstander benyttet ved religiøse opptog 

og seremonier. Gjennom montertekstenes utforming forblir fortolkeren dermed en 

usynliggjort formilder av tilsynelatende nøytral, objektiv kunnskap tilsynelatende blottet for 

verdiladning. 

 

5.4 Tekstuelle helheter 

 

Som vi har sett ovenfor dreier det seg om tre ulike utstillingskonsept der det likevel 

foreligger relevante organisatoriske likheter. I det følgende skal vi trekke fokuset noe vekk 

fra enkeltstående problemfelter og sette søkelyset på hovedlinjene i utstillingsfremstillingene. 

Når dette gjøres er det viktig å ha det tidligere siterte perspektivet til museumsviter Susan A. 

Crane klart for seg. Publikumsopplevelser er subjektive og mangfoldige i kraft av de 

meninger, den kunnskap og erfaringsbakgrunn en variert publikumsskare konfronterer en  

gitt utstilling med. Det ligger med andre ord en fare for at dette mangfoldet innskrenkes i en 

diskusjon om hvordan en gitt utstilling kan oppleves. Med dette klart for oss skal vi i det 

følgende undersøke utvalgte sentrale aspekter i forhold til hvordan de respektive utstillingene 

ved hjelp av totaliteten av virkemidler forsøker å organisere publikums forventninger og 

minne om utstillingen og dens tema. 

 

Det første påfallende trekket ved den romlige organiseringen av KHM er plassen viet VT. YJA 

med overveldende hovedvekt på VT utgjør et like stort areal som perioden YSA-EJA. ESA er 

på sin side avspist med et lite rom. Den lineære fremstillingen satt i sammenheng med arealet 

avsatt til periodene som ligger nærmere vår samtid avslører en organisering som det bør stilles 

spørsmål ved. Steinalderen er uten tvil den lengste perioden i vår fellesmenneskelige fortid, 

den er heller ikke funnfattig eller variasjonssløs. Prioriteringen problematiseres ikke og åpner 

for en lesning der VT, som har vært en sentral i forhold til dannelsen av forestillingen om en 

særnorsk identitet (Haavardsholm 2004), eksponeres på bekostning av en mer primitiv fortid 

eksemplifisert ved ESA. Denne prioriteringen er heller ikke noe særtrekk ved KHM. Arealet 

og den estetiske andakten viet VT ved SHM reflekterer også dette.  At VT er et 

satsningsområde er en naturlig følge av periodens popularitet – museene er avhengig av 

besøkende, og blant de besøkende rager VT høyt. Dette reflekteres i besøkstallene fra 

henholdsvis VSH og KHM. KHM har omkring 60.000 besøkende årlig mot 450.000 ved VSH 

(Kulturhistorisk Museum 2007). Det kan også nevnes at da de nye utstillingene var under 
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organisering var det en forutsetning å ferdigstille YJA-sal til OL på Lillehammer i 1994. 

Innholdsmessig er det valgt en annen innfallsvinkel i YJA-sal enn ved VSH. Som sagt er det 

første som møter de besøkende en tekstplakat med rød overskrift; Vikingene var voldelige. 

Gjennom en serie på hele ti montre fokuseres det på ulike aspekter ved vikingtidssamfunnet 

som reflekterer en voldelig samtid. Det samme er gjort ved ved SHMs Vikingar hvor selve 

portalen til utstillingen rommer et monter viet dödens redskap. KHM problematiserer slik fra 

første stund forestillingen om vikingen som plyndringsmann og kriger – forestillinger som 

med trygghet kan sies å være fremhevet i populærkulturen. Dette temavalget er dessuten langt 

mer fremhevet enn ved SHM hvor man i større grad prioriterer det lagdelte samfunnet i 

innledende del.  

 

 
 

 

 
Figur 14. Tekstplakat med diktteksting fra YJA. Figur 15. Overgangen JA-BA. Tekstilmaleri av Grethe Rokstad 

og steinstrengen illustrerer kompliserte endringer i fortidig driftsform. Foto: August B. Hanssen. 

 

Hva totaliteten av virkemidlene ved KHM angår så skal utstillingsprodusenten ha heder for å 

ha gjort mye ut av lite. Utstillingens utsmykning hinter subtilt til innfløkte problemstillinger 

som endringer i landskap og driftsformer ved hjelp av eksempelvis lagdelte silketrykk og 

steinsettinger i utstillingsrommet. Men da disse viser til kompliserte prosesser, som riktignok 
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gjøres godt rede for i separate publikasjoner (e.g. Hofseth 2000; 2001), vanskeliggjøres 

fortolkningsprosessen uten støtte i en forklarende omviser eller tilstedeværelsen av en 

audioguide som ved SHM. Ved SHM henvises det nettopp ofte bevisst til slike grep, og 

motivene bak valg av utsmykning forklares for de besøkende. Som Olsen har påpekt kan 

tilleggsinformasjon føre til tolkningsinnskrekning (Olsen 1993:53), men undertegnede ser 

behovet for at bevisste museale trekk bør være tydelige, og slik fungerer SHMs utstilling langt 

bedre. Når man leser Hofseths artikler om tankene bak utstillingene ved KHM fremgår det at 

dette er en meget gjennomarbeidet utstilling hvor tankene bak utstillingsgrepene er 

samvittighetsfullt fundert i et bredt forskningsarbeid. Likevel forekommer flere av 

utstillingens grep som noe mislykkede da de står i fare for ikke å være tydelige nok. Det uttalte 

behovet for å opprettholde vanntette skått mellom forskningsprosess og formidlingsprosess 

bidrar til dette. På sin side viser anskueliggjøring av arkeologiske perspektiver og 

produksjonen ved SHM at både forskning og formidling lar seg problematisere i selve 

utstillingsrommet. Selv om FT1 og Vikingar deler organisatoriske likheter med KHMs 

utstilling fremstår SHM, totalt sett, som en totalt annerledes utstillingsfremstilling. Til tross for 

et kronologisk narrativ i FT1 understrekes det at det egentlig ikke er snakk om én fortid, men 

mange – hvilket reflekteres i utstillingens navn; Forntider. Bruddet som oppstår i møtet med 

FT2 bidrar også til å understreke at den teatralske narrativet i FT1 er nettopp det – en 

iscenesettelse av tolkninger som publikum i påfølgende del gis muligheten til å stille spørsmål 

ved.  

 

Opplevelsen av å bevege seg mellom FT1 og FT2, med sine vidt forskjellige narrativ, kan på 

mange måter sammenlignes med Berthold Brechts dramaturgiske verfremdung begrep. Brechts 

teater fremstiller mennesket i en prosess hvor de skaper seg selv og sin situasjon. Den 

kontinuerlige tilblivelse tydeliggjøres ved å poengtere hvordan den dramatiske tekst 

konstitueres. Slik kan fremmedgjøring erstatte innlevelse, kunnskap erstatte opplevelse 

samtidig som ideologisk formidling og foretrukne lesninger motarbeides (Liestøl 1988:50).  På 

denne måten lever SHM i større grad opp til Foucaults ambisjon om et effektivt historiesyn – 

et historiesyn som fokuserer på brudd og ulikheter fremfor kronologi, ordnede aspekter og 

historiske absolutter. Selv om FT2 tar sikte på å undersøke hovedspørsmål som anses å ha vært 

sentrale til alle tider, presenteres man under disse for mulige ulikheter og brudd med vår 

moderne fortidstilnærming. Ikke minst overlates det til publikum å virkelig undersøke hva som 

har forandret seg og hvorfor, med utgangspunkt i egen referanseramme. Her er brukeren 

virkelig i sentrum; han/hun overlates til å ikke bare formulere svarene på gitte spørsmål men 
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også til å frembringe spørsmål og nye perspektiver i forhold til vår nåtidige livsverden. 

Journalist Eva Bäckstedt misliker utstillingens retoriske grep og sammenligner utstillingen 

med opplevelsen av å gå frem til et vindu for å titte ut, bare for å oppdage at hvert vindu er et 

speil (Bäckstedt 2007). Det er jo dette som er utstillingens uttalte mål – det er publikum selv, 

deres identitet, plass i samfunnet og kategorisering av viten som legges under lupen, ikke 

gjenstandene. At anmelderen videre betegner de moderne børstene som merkelige, før hun i 

samme setning tilfører at utstillingen også inneholder mye som er vakkert og interessant kan 

tolkes i den retning at de arkeologiske gjenstander i seg selv bør fremstå som objekter for 

sorgløs nytelse. Dersom dette er tilfelle er det sannsynlig at Vikingar falt i bedre smak hos 

Bäckstedt. Selv om utstillingen formulerer klare perspektiver med henhold til 

resepsjonsforhold så regjerer en gjenstandssentrert estetikk i hele utstillingen. Den svake 

belysningen, som er valgt for å trekke gjenstandene frem, bidrar til å skape høytidstemning og 

mystikk. Til tross for at gjenstandene er løftet frem for å belyse sentrale aspekter ved VT får 

man følelsen av at dette er en periode man ikke tukler med.  

 

Selv om VSH leverer en gjenstandssentrert utstilling hvis supplerende informasjon formilder 

tilsynelatende nøytral og vitenskapelig autorisert kunnskap, kan den på langt nær hevdes å 

være verdinøytral i sin fremstilling av VT. Jørgen Haavardsholm (2004) har klargjort for 

periodens kulturelle og vitenskapelige tilblivelseskontekst gjennom sentrale arkeologers og 

historikeres arbeider. Haavardsholm slår fast at arkeologene Rygh, Nicolaysen og Gustafson 

påvirket det regjerende bildet av vikingen gjennom sine funn og sin behandling av disse. Fra 

tidlig 1800-tall ble VT holdt frem som et ungdommelig utviklingstrinn preget av villskap og 

barbari. VT ble i denne perioden hovedsakelig forbundet med krigføring. Dette skulle komme 

til å forandre seg i løpet av 1800-tallet; mens Nicolaysen ønsket å tegne et positivt bilde av 

vikingen som båtbygger, ønsket Gustafson å trekke frem et bilde av nordboerne som kulturelt 

høytstående ved å tydeliggjøre andre gjenstandskategorier enn våpen. Bildet hans forskning 

skapte av vikingen var av et folk  åpne for impulser utenfra samtidig som det var trygt rotfestet 

i et nasjonalt formspråk. Hos Gustafson møter vi en forfinet viking man kunne identifisere seg 

med - anskueliggjort ved praktiske bruksgjenstander og høyverdig kunst (Haavardsholm 

2004:39-47, 210-216). Gustafsons tilstedeværelse ved utstillingene i dag begrenser seg altså 

ikke til portrettet hans i fjerde fløy, men hviler tungt i hele utstillingslokalet. Gustafsons bidrag 

til å sette fokus på et bredt gjenstandsmateriale er naturligvis udelt positivt og 

uromantiserende, og det er viktig å understreke at hans forskning bidro til en fruktbar 

avdemonisering av VT. Likevel er vår forståelse av det som for ettertiden er blitt kalt VT i dag 
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mer nyansert enn den var på Gustafsons tid, mens utstillingene i stor grad formidler det samme 

budskapet. Gravkonteksten er heller ikke direkte sentral i utstillingsbildet - den nevnes og 

beskrives naturligvis, men det er dagliglivet som holdes høyt. Også dette er i tråd med 

Gustafsons tanker om at dette ikke var funn som fortalte om døden og graven, men om livet og 

havet (Haavardsholm 2004:69-70). Som nevnt lider periodens forestillingsverden og 

fremmede trekk under en slik fremstilling. I tråd med en slik lesning av VSH kan den 

arkitektoniske symbolske haugssettingen like gjerne tolkes som et mausoleum over en svunnet 

nasjonalromantisk storhetstid som et henspill på de historiske skipsgravene. 

 

6. Diskusjon og avsluttende bemerkninger 

 

I denne avhandlingen har utstillingene ved tre museer blitt undersøkt og sammenlignet ut i fra 

kriteriene narrativ oppbygging, dynamikken fortid-nåtid, anskueliggjøringen av 

produksjonsforhold samt deres helhetlige organisering. Disse tolkningsparametrene er valgt da 

de er sett som fruktbare innfallsvinkler til å fortelle noe om museets rolle som formidlende 

samfunnsaktør til tross for tidsspenn i forhold til anleggelse og ulike forvaltningsroller. Til 

tross for at avhandlingen har avdekket narrative likheter står utstillingene samlet sett frem som 

tre veldig ulike utstillingskonsepter. Likhetene mellom KHM og SHM er hovedsakelig 

lokalisert i rekonstruerende opplevelsesnarrativ som er blitt knyttet til begrepet 

kunnskapsformidlende utstillinger. Ulikhetene er hovedsakelig tuftet på det forhold at SHM 

også problematiserer resepsjonsforhold og i større grad anskueliggjør museets fortolkerrolle i 

et brukerorientert perspektiv. Fortiden som gjenspeiles ved KHM kritiseres for å i stor grad 

åpne for lesningen av fortiden som et lineært retningsbestemt forløp. Prioriteringen av yngre 

perioder, kulminert i oppmerksomheten viet VT, problematiseres ikke og utelatelsen av 

resepsjonsaspekter anses å videre legge til rette for en kulturevolusjonær forståelse av fortiden. 

VT behandles dog forskjellig ved KHM og VSH. Mens vi ved VSH er vitne til en 

gjenstandsentrert utstilling med en fortolkningsramme knyttet hovedsakelig til Gabriel 

Gustafsons syn på vikingen som en forfinet forfar gjort til objekt for nasjonal identifisering 

gjennom gjenstandsmaterialets praktiske aspekter, går KHM publikums forestillinger om en 

voldelig VT i møte. Selv om KHM ikke tematiserer resepsjon og kunnskapsproduksjon leses 

ikke utstillingen som et forsøk på å skjule utstillingsprodusenten. Utstillingen anses heller ikke 

for å sikte etter å skape en nøytral fremstilling av fortiden. Personlige grep som diktteksting, 

inkluderingen av moderne gjenstander og kunstneriske tilførsler levner ingen tvil om en 

personlig fortolkers tilstedeværelse. Slike grep er derimot fraværende ved VSH hvis 
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utstillingskontekst leses som et forsøk på å skape en nøytral vitenskaplig fremstilling av det 

som viser seg å være en særs verdiladet fortidsfremstilling. Utstillingene ved SHM skiller seg 

skarpt fra KHM ved å ikke bare tydeliggjøre at fremstillingene er tolkninger, men ved å 

problematisere dette - hovedsakelig gjennom den brukersentrerte utstillingen FT2. 

Overgangen mellom FT1 og FT2 anses for meget konstruktiv da bruddet kan leses som en 

bevisst tydeliggjøring av narrative valg; man går fra en medieteknisk avansert og særs 

overtalende opplevelsesinnrettet utstilling til en åpen utstilling hvor det er beskueren som er 

gjenstand for undersøkelse. Ved siden av sjokkeffekten representert i denne overgangen, som 

ovenfor er sammenlignes med grep fra  Berthold Brechts dramaturgi, bidrar inkluderingen av 

moderne materiale og FT2 sitt fokus på beskueren til at ideologiske og foretrukne lesninger 

motarbeides. Behandlingen av VT ved SHM reflekterer likevel noe av den samme 

prioriteringen som vi ser ved KHM og VSH. Til tross for at resepsjonsforhold gjennomgående 

problematiseres røper arealet viet gjenstandsmateriale fra VT, samt utstillingens estetiske 

fremtoning periodens særstilling. Det er riktignok noe lettere å forstå en slik prioritering når de 

historiske prosessene som har fundamentert periodens sentralitet anskueliggjøres, men den 

kommende storsatsningen på et opplevelsessenter utelukkende viet VT antyder at andre 

faktorer ligger bak prioriteringen. Ved dette kommende senteret får vi bare håpe at ikke 

profittjag og økt konkurranse med andre kulturtilbud resulterer i en utstilling hvor distraksjon 

og eskapisme erstatter en granskning av mulige fortider, deres konstituering i nåtiden og 

museets egenart. 

 

I hvilken grad kan vi avslutningsvis si at KHM og VSH lever opp til de statlige føringene og 

forventningene som ble introdusert innledningsvis? Og kan SHM bidra med fruktbare 

perspektiver ved anleggelsen av nye utstillinger ved et nytt kulturhistorisk museum i Oslo? I 

henhold til statlige føringer er disse relativt vage og åpner for spillerom. Denne lesningen vil 

likevel hevde at selv om KHM i tråd med NOU 1996 kan sies å vekke nysgjerrighet og 

forståelse gjennom å stille spørsmål som utfordrer enkeltmennesket emosjonelt og 

intellektuelt, så evner utstillingen i mindre grad å  gi rom for mange og varierte historier - som 

det heter i NOU 2006. Selv om det fremkommer at KHM er uttrykk for tolkninger gitt stemme 

og uttrykk av en synlig utstillingsprodusent innskrenker narrativet og organiseringen av 

gjenstandene forutsetningene for å vise alternative historier i mye større grad enn ved SHM. 

Det samme gjelder VSH, som med sin nøytralt formulerte objektive retorikk og ensrettede 

fokus på det praktiske meningsaspektet effektivt kveler alternative innfallsvinkler. Dette kan 

man trygt ta lærdom av ved anleggelsen av nye utstillinger uavhengig av om samlingene fra 
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VSH kommer til å inngå i disse eller ikke. Undertegnede ser på utstillingsgrepene ved SHM, 

hovedsakelig representert gjennom nytenkningen i FT2, som udelt positive bidrag til det 

skandinaviske museumslandskapet og som forbilledlige ved anleggelsen av nye 

kulturhistoriske utstillinger i Oslo. Slike utstillingsbidrag vitner ikke, som en kritisk stemme 

har hevdet, om en museal identitetskrise der kunnskapen ikke lenger er grunnlaget i 

virksomheten, og om museer som frykter fortolkningsansvar (Linder 2007). Slike bidrag vitner 

heller om en anerkjennelse av faktum at man innenfor den arkeologiske forskningen stadig 

vekk arbeider med ukjente størrelser samtidig som nytt kildetilfang fordrer revidering av det vi 

allerede vet. At utstillingsspråket i større grad nærmer seg en retorikk som vektlegger 

spørsmål, ukjente størrelser og resepsjonsforhold viser bare at avgrunnen mellom forskning og 

formidlig ønskes forsert. Bak en slik kritikk lurer det en borgerlig frykt for tukling med 

sannhetene som museet tradisjonelt er sett som forsvarere av – det være seg nasjonale verdier 

eller tradisjonelle identiteter. Er det et slikt museum vi ønsker i multikulturelt samfunn i en 

global samtid?  

 

Vikingskipenes fremtid er fremdeles usikker, med en museumsledelse som ønsker dem flyttet 

til det planlagte nye museet og en Riksantikvar som ønsker VSH fredet med innhold 

(Østlandssendingen 2009).  Vi skal ikke her diskuterer denne saken, men påpeke at dersom 

flyttingene av skipene med tilhørende gravgods ikke lar seg gjøre på en ansvarlig måte, så 

konstituerer bygget en unik mulighet til å la skipene inngå i en utstilling som problematiserer 

vikingtidens tilblivelseskontekst i lys av gravfunnene. Det er her åpning for å spille på 

metamuseale strenger hvor museet, fremstillingen og skipene samlet gjøres til gjenstand for 

granskning uten at dette behøver å gå på bekostning av mulighetene for å sette funnene inn i 

en bredere arkeologisk fortolkningsramme. Hva enn skipenes skjebne blir når vi får gleden av 

å besøke et nytt kulturhistorisk museum i Oslo, får vi håpe at dette blir et museum som ikke 

bare tar hensyn til de statlige føringene, men også det kritiske lys som er rettet mot 

museumsinstitusjonene av arkeologene selv. Et slikt museum bør ikke bare være 

disiplinskritikk, men heller ikke bare formidlingsteknologisk nyvinning og strømlinjeformet 

estetikk. Det bør være et museum som våger å problematisere sin egen rolle, åpne for et større  

tolkningsmangfold samt stimulere til egentekning og debatt. Ved et slikt museum øynes 

muligheten for å fremstille et fortidsmangfold som er et fremtidig publikum verdig. 
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Noter 

 

                                                
1 Se Abt (2006:116) for alternativ tolkning knyttet til Aristoteles systematiske undersøkelser ved det athenske 
Lyceum. 
2 Pausanias reisebeskrivelse er for øvrig en tidlig fører til flere av disse greske templene og deres samlinger. 
3 Findlen (2000:168) oppgir 1604. 
4 Se Frøyland (2007) for en oppdatert gjennomgang av relevante museologiske utdanningstilbud i Norge.  
5 Det kan være interessant å merke seg at Brøgger allerede i 1928 av pedagogiske hensyn ønsket å popularisere 
samlingene ved hjelp av fotografier, men dette kunne ikke imøtekommes grunnet økonomiske vanskeligheter 
(UOÅ 1929:52) 
6 Denne delen av utstillingen var ikke i bruk i den perioden undertegnede besøkte museet. 
7 Dette er det eneste lydteppet som fremdeles er i bruk. Ellen Høigård Hofseth opplyser at det opprinnelig forelå 
lydtepper til både YSA og flere steder i YJA-delen (Ellen Høigård Hofseth pers. komm. 2009).   
8 Henholdsvis utgraver av Oseberg, initiativtager til VSH reisning og ingeniør og gjenoppbygger av skipene. 
9 Det er interessant å merke seg at utstillingsprodusenten ved KHM ikke ønsket en kronologisk fremstilling, men 
en fremstilling likere den på SHM med en faktadel og en opplevelsesdel. Dette ble ikke godkjent av 
Styringsgruppa ved KHM (Høigård Hofseth pers. komm. 2009).  


