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Kapittel 1. Innledning 

Museenes utstillingsstrategi påvirker i stor grad kontakten med publikum. Det finnes flere 

ulike måter  å organisere utstillinger på og det finnes ikke noen fasit eller en "perfekt" 

utstillingsstrategi. Et sentralt spørsmål er om utstillingene bør organiseres etter en 

kronologisk- eller en tematisk tankegang. Skal man for eksempel presentere Norgeshistorien 

på en oversiktlig kronologisk måte med alle tidsaldrene for seg selv? Eller skal man heller 

trekke ut temaer fra ulike tidsperioder og koble ulike kulturer sammen?  

 

1.1 Prosjektets tema  

Universitetsmuseene er noen av de eldste og mest tradisjonsrike institusjonene vi har i Norge 

(Hausken, Skår og Steffensen 2012:35). Når store endringer skjer med slike institusjoner vil 

det komme frem mange ulike meninger og synspunkter. I stortingsmeldingen "Tingenes tale" 

står det at universitetsmuseene skal fornye basisutstillingene sine og at de skal ha en løpende 

plan for å oppdatere seg (St.meld15 2007-2008:7). Kulturhistorisk museum (heretter KHM) i 

Oslo er i skrivende stund (høsten 2016) godt på vei med en svært omfattende omstrukturering 

av utstillingene sine. Historisk museum i Frederiks Gate 2 har i lang tid fulgt en kronologisk 

tankegang i utstillingene sine. Disse utstillingene har også i lang tid stått uforandrede. Fra 

høsten 2011 og frem til 2013 ble det gjennomført en grundig omorganisering av KHM. Denne 

omorganiseringen var basert på en ny visjon for fremtiden til KHM med mål om å fremme de 

tre f-ene; formidling, forskning og forvaltning (Kulturhistorisk museum 2014:3, 2015:1). 

Omorganiseringen satte i gang endringene som i stor grad preger museet i disse dager. 

Endringene er del av en langsiktig plan for museet og det har en tidshorisont mot år 2020. 

Store deler av den gamle basisutstillingen har vært pakket ned og i tiden fremover vil 

utstillingsstrategien gå i en annen retning. Jeg vil finne ut  hva som ligger bak denne 

endringen og hvordan det påvirker utstillingene fremover. I det nylig reviderte 

strategidokumentet fra KHM (2015:9) står det at planen er å ha 3 nye utstillinger i året.  

I stedet for den tidligere basisutstillingen i første etasje vil KHM gå over til noe de kaller 

kjerneutstillinger. Den første kjerneutstillingen vil hete "Kollaps". Jeg vil trekke inn tankene 

rundt den nye utstillingen og hvordan den er strukturert med tanke på profil og tilnærming til 

publikum. Jeg har i tillegg til dette valgt å analysere en annen utstilling på KHM som fulgte 

denne nye visjonen. Denne utstillingen ble åpnet 12. juni 2015 og varte til 1. juni 2016 og 
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hadde navnet "Ta det personlig". Dette var en særutstilling som handlet om personlig 

utsmykning, og som i stor grad var preget av tverrfaglig samarbeid i produksjonsfasen. Fordi 

denne utstillingen var en av de første utstillingene som fulgte den nye strategien, var dette en 

god mulighet til å finne ut hvordan utstillingen ble påvirket av endringsprosessen og hvordan 

fremtidige utstillinger vil organiseres. 

Arkeologisk museum i Stavanger (heretter AM) jobber også for tiden med en ny 

basisutstilling, men AM går en annen vei enn KHM. Basisutstillingen til AM har lenge vært 

organisert med en tematisk utstillingsstrategi. Ulike gjenstander fra en rekke perioder og 

kulturer har blitt stilt ut sammen knyttet til forskjellige temaer. AM velger nå å forlate denne 

strategien. De velger nå å organisere basisutstillingen med en kronologisk utstillingsstrategi. 

Situasjonen ved AM vil derfor være et komparativt eksempel i oppgaven min. Jeg vil finne ut 

hvorfor de vil vekk fra denne tematiserte organiseringen som KHM er på vei mot og hvorfor 

de vil tilbake til en kronologisk tankegang.  

Det må påpekes at endringene ved KHM er mer omfattende enn endringene på AM som i 

hovedsak gjelder basisutstillingen, men med tanke på tilnærming til publikum så er 

situasjonene sammenlignbare. Det er tydelig at det eksisterer ulike tanker rundt hvordan man 

best kan organisere utstillinger, og dette vil være sentralt i mitt prosjekt. Et annet sentralt 

område i prosjektet mitt vil omhandle museenes formidling mot skolen og hvordan dette vil 

bli endret på museene. 

Prosjektet  mitt vil dermed dreie seg om endringene som skjer ved KHM og AM med tanke på 

utstillingsstrategi og formidling. Gjennom dybdeintervjuer med ansatte på begge museene vil 

jeg sette meg inn i endringsprosessene. Jeg vil deretter sette situasjonene ved de to museene 

inn i en større sammenheng med tanke på utstillingsstrategi og formidling ved museer. Målet 

med dette prosjektet er å belyse problemområdene knyttet til formidling ved de moderne 

museene. Musene er viktige institusjoner når det kommer til å formidle arkeologi, antropologi 

og andre fagenheter, og det er svært viktig å få et fokus på hvordan museene organiserer seg i 

forbindelse med dette. 
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1.2 Problemstilling 

 

Min hovedproblemstilling er: 

 - På hvilke grunnlag har det seg at to universitetsmuseer går i ulike retninger med 

 tanke på utstillingsstrategi og sin tilnærming til publikum? 

  

Underspørsmål:  

 - På hvilke konkrete måter skiller KHM seg fra AM med tanke på endringene som 

 pågår? 

 - I hvilken grad ble særutstillingen "Ta det personlig" preget av den nye 

 utstillingsstrategien ved KHM? 

  - Hvordan påvirker endringsprosessen formidlingen ved KHM og hvilket ansvar har 

 museet overfor skoletjenesten og andre publikumsgrupper?  

 

Figur 1: Historisk museum i Oslo Figur 2: Arkeologisk museum i Stavanger 
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1.3 Begrepsdefinisjoner 

Jeg vil nå definere en del begreper som jeg benytter meg av i teksten. Enkelte definisjoner 

knyttet til teori og metode vil bli forklart i kapittel to ettersom det blir mer naturlig å definere 

disse begrepene der. Begrepene som følger er formidling, kulturell pluralisme og enkelte 

begreper knyttet til utstillingsmodeller. 

 

Formidling 

Formidling er et begrep som er sterkt knyttet til museumsvirksomheten. Hvordan 

formidlingen på et museum er kan ha stor påvirkning på hvordan publikum oppfatter ulike 

gjenstander og kulturer. Hva er egentlig den beste definisjonen av formidling? Det er logisk å 

tenkte at begrepet er knyttet til kommunikasjon. Hans Dam Christensen (2012:124-128), som 

er professor i kulturformidling ved Københavns Universitet, trekker frem den internasjonale 

museumsorganisasjonen ICOM, som definerer "communication" som en enveisrettet type 

kommunikasjon, fra avsender til mottager. Dette gjelder utstillinger, men også utdanning og 

andre begivenheter. Riktignok finnes det andre definisjoner av kommunikasjon. Norges 

forskningsråd, for eksempel, har andre måter å definere kommunikasjon og formidling på. 

Her blir kommunikasjon sett på som noe toveisrettet. Altså at det er en form for dialog og 

diskusjon. Det er formidling som i dette tilfellet blir sett på som enveisrettet (Christensen 

2012:126). Når man tenker på formidling ved museer så tenker man som regel ikke på en 

toveisrettet dialog, men heller en enveisrettet strøm med informasjon. Likevel er det en trend 

blant museer å forandre på dette og oppfordre til deltagelse fra publikum, og dermed invitere 

til en slags dialog.  

 

Kulturell Pluralisme 

Begrepet kulturell pluralisme må også forklares. Dette var et begrep jeg oppdaget da jeg 

vurderte hvilket ansvar og oppgaver et museum har som en utdannende og sosial institusjon.  

Begrepet er viktig når man jobber med et museums evne til å nå ulike publikumsgrupper. 

Kulturell pluralisme er et begrep som blir brukt når man prater om mangfold. Dagens 

samfunn består av mange ulike grupper og kulturer som lever sammen. Hver gruppe har ofte 

egne interesser og verdier som skaper et viktig mangfold, men dette påvirker også hvordan 
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ulike institusjoner, som for eksempel museer, må forholde seg til de ulike samfunnsgruppene 

(Ames 2004:94). Dette skaper naturligvis store utfordringer for museene, men kanskje skaper 

dette også mange nye muligheter for hvordan et museum kan utnytte og organisere 

samlingene sine.  

 

Andre begreper 

Det er også noe begreper knyttet til ulike typer utstillinger som blir brukt av KHM og AM. 

Disse bør forklares. Basisutstillinger er vanligvis "hovedutstillingen" på et museum. Altså en 

utstilling som er ment for å stå mer eller mindre uendret over en relativt lang periode. 

Kjerneutstillinger derimot tar for seg ulike temaer og går på tvers av tid og rom og er 

utstillinger hvor man skal se på kulturer i forhold til hverandre for å få frem nye spørsmål og 

tolkninger. Særutstillinger, også kalt tematiske utstillinger, er temporære utstillinger som 

enten tar for seg spesifikke forskningsprosjekter eller er innlånte utstillinger. 

 

1.4 Struktur på oppgaven 

I kapittel 2 vil jeg gå inn på teori og metode. Her vil jeg beskrive hvordan jeg har jobbet og 

hvilke metoder jeg har benyttet meg. Jeg vil fokusere på kvalitative metoder ettersom det er 

dette jeg har benyttet meg av. I dette kapittelet vil jeg trekke frem noen teoretiske perspektiver 

som har vært viktige for arbeidsmetodene mine. Deretter vil jeg beskrive metodene jeg har tatt 

i bruk, og forklare litt rundt hvordan jeg har forberedt meg. Jeg vil også presentere 

informantene mine.   

I kapittel 3 og 4 skal jeg presentere materialet mitt. Dette vil hovedsaklig dreie seg om 

resultatene fra intervjuene jeg skal gjøre. Jeg vil gå gjennom intervjuene på en oversiktlig 

måte. Når det kommer til intervjuene knyttet til endringsprosessene på KHM og AM vil jeg 

presentere materialet på en måte som gjør det lettere å sammenligne de to museene. Materialet 

fra KHM vil presenteres i kapittel 3. Dette kapittelet vil også inneholde case-studiet av "Ta 

det personlig". I kapittel 4 vil jeg presentere materialet fra AM. Mot slutten av både kapittel 3 

og 4 vil jeg oppsummere de viktigste elementene fra materialet og fremheve hva jeg velger å 

trekke ut for å bruke i sammenligningen.   
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I kapittel 5 vil jeg diskutere resultatene mine fra intervjuet og trekke materialet inn i en større 

kontekst med tanke på formidlingen på museene. Til slutt så vil jeg i kapittel 6 trekke trådene 

sammen og komme med en konklusjon til prosjektet mitt. Etter dette vil bildelisten og 

litteraturlisten følge. Til slutt vil jeg inkludere et utvalg av spørsmål og svar fra intervjuene 

jeg gjennomførte. Delene jeg har kuttet vekk er deler som ikke var relevant for prosjektet mitt. 
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Kapittel 2. Teori og metode 

I dette kapittelet vil jeg gå inn på metodene og teorien jeg har tatt i bruk i prosjektet mitt. Jeg 

vil først skrive litt om kvalitative metoder. Deretter vil jeg skrive litt om de teoretiske 

perspektivene som ligger bak arbeidsmetodene jeg har brukt. I denne delen vil jeg forklare 

hva hermeneutikk er og hvordan en hermeneutisk analysemetode har påvirket arbeidet mitt. 

Jeg vil også skrive om validitet som er en viktig forutsetning for alt arbeid som baserer seg på 

intervjumateriale. Etter dette vil jeg fokusere på de ulike metodene jeg har brukt. Jeg vil 

beskrive den komparative metoden som jeg har brukt under sammenligningen av KHM og 

AM. Deretter vil jeg skrive om den kvalitative intervjumetoden og til slutt i kapittelet vil jeg 

presentere informantene jeg har valgt til dette prosjektet. 

 

2.1 Kvalitative metoder.  

Kvalitative og kvantitative metoder har ofte svært ulike tilnærmingsprosesser og de resulterer 

i ulike typer kunnskap (Golafshani 2003:600).  Kvalitative metoder er metoder som baserer 

seg på dybdeanalyser av utvalgte eksempler. Monica Dalen (2011:15), som er professor i 

spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, skriver at målet med kvalitativ forskning er å få 

en større forståelse av fenomener knyttet til personer og situasjoner i deres liv. Hun skriver at 

det handler om å få dypere innsikt i stedet for å holde seg til statistikk. Kvantitative metoder 

derimot går for eksempel ut på å studere et større antall gjenstander for å lete etter 

sammenhenger og ulikheter. 

Kvalitative forskere vil ofte oppsøke kunnskapen ved å oppsøke forskningsobjektene. 

Forskerne drar ofte til området eller arbeidsplassen hvor situasjonen man  skal undersøke tar 

sted. John W. Creswell (2007:37), som er professor i utdanningspsykologi ved University of 

Nebraska-Lincoln, kaller dette for "natural setting" og påpeker at dette er viktig for at 

intervjuobjekter oppfører seg som de vanligvis gjør i sine normale omgivelser. Innsamlingen 

av informasjon skjer i en naturlig setting og gjennom en personlig utveksling. Da jeg 

gjennomførte dybdeintervjuene besøkte jeg dermed intervjuobjektene på arbeidsplassene 

deres, altså KHM og AM.  

Kvalitative forskere fra alle fagfelt har med seg et verdenssyn eller et paradigme som påvirker 

forskningen som blir utført (Postholm 2010:33). Noen av de vanligste og mest fremtredende 

paradigmene blir kalt kognitivisme, positivisme og konstruktivisme. Kognitivismen baserer 
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seg på at kunnskap blir til når noe blir påvirket av en ytre kraft. Dette vil si at kunnskapen til 

en person ligger latent og trenger ulik erfaring for å kunne bli sluppet fri. Positivismen 

handler om at mennesket tilegner seg kunnskap gjennom observeringer og registreringer av 

sanseinntrykk. Dette er dermed en empirisk tilnærming til forskningen. Konstruktivismen 

derimot handler om at kunnskapen ikke er fastsatt, men at den blir konstruert gjennom 

forskningen. Kunnskapen blir dermed til gjennom sosiale situasjoner og er basert på 

forståelse. Denne retningen baserer seg på at kunnskap er i en evig utvikling (Postholm 

2010:20-21). Dette påvirker også mitt prosjekt, og i en intervjuprosess så vil jeg være med på 

å skape kunnskapen gjennom den sosiale intervjusettingen og i fortolkningsprosessen. 

Kvalitativ forskning bygger også på noen spesifikke forutsetninger. Den bygger på en 

ontologisk forutsetning om at det eksisterer utallige virkeligheter. Ontologi er studien om hva 

som eksisterer, og det finnes ikke én fasit, men heller mange ulike måter å oppfatte de samme 

elementene på. Virkeligheten er dermed svært kompleks og i stadig utvikling (Nilssen 

2012:25). I en intervjusammenheng vil dette bety at svarene man får ikke nødvendigvis er 

sannheten, men heller intervjuobjektets versjon av situasjonen. En annen forutsetning er den 

epistemologiske forutsetningen. Epistemologi er læren om kunnskap og viten, og blir ofte kalt 

erkjennelsesteori. Denne forutsetningen går ut på at kunnskapen blir skapt i samspillet mellom 

forskeren og forskningsdeltagerne. I kvalitativ forskning handler epistemologi om denne 

forbindelsen mellom forskeren og forskningsdeltageren (Postholm 2010:34-35). Kunnskapen 

er en konstruksjon som bare kan oppstå gjennom denne samhandlingen. Forskjellen mellom 

ontologi og epistemologi kan virke uklar, men May Britt Postholm (2010:35), som er 

professor ved Program for lærerutdanning ved NTNU, skriver at det likevel finnes en 

"kjerne", en virkelighet som kan defineres av forskeren. Hun kommer med et eksempel om at 

dette kan handle om den fysiske settingen i forskningsområdet. Det kan ikke herske noen 

uenighet når det kommer til hvor mange stoler som befinner seg i et klasserom. Går man 

derimot dypere inn i hvilken betydning pultenes plassering i klasserommet har for 

læringssituasjonen kan man finne ulike virkeligheter. Disse virkelighetene kan man i følge 

Postholm finne ut av gjennom interaksjonen med forskningsdeltagerne. 

En annen forutsetning er at kvalitative forskere ikke kan være objektive i forskningen sin. 

Kunnskapen som blir konstruert vil alltid bli påvirket av forskerens egne verdier og 

verdenssyn. Kvalitative metoder baserer seg på fortolkende forskning. De bygger på 

forskerens evne til å tolke det som er blitt sett, hørt eller opplevd og dette vil alltid være en 

subjektiv prosess. Etter at et prosjekt er ferdig og en rapport er utgitt vil også leseren tolke 
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prosjektets innhold. Forskningsdeltagerne vil ofte også tolke prosjektet de har vært med på. 

Når det kommer tolkninger fra alle disse vinklene så er det ikke rart at man ofte får svært 

ulike synspunkter på problemstillingene (Cresswell 2007:39). 

I prosjektet mitt har jeg hovedsaklig brukt kvalitative metoder for å innhente materialet jeg 

har undersøkt. En av disse metodene er kvalitative dybdeintervjuer. Dette valgte jeg ettersom 

det var på den måten jeg kunne tilegne meg mest mulig kunnskap fra informantene. Det 

finnes ulike intervjumetoder, som for eksempel strukturerte intervjuer. Denne 

intervjuemetoden går ut på å ha en fast intervjugang hvor man stiller de samme spørsmålene 

til alle intervjuobjektene (Postholm 2010:69). Ettersom situasjonene på KHM og AM var 

relativt ulike så valgte jeg å bruke intervjuformen som Postholm (2010:72) kaller det 

halvplanlagte, formelle intervjuet. Dette er et halvstrukturert intervju. Jeg hadde de fleste av 

spørsmålene klare, men var forberedt på at det ville dukke opp enkelte oppfølgingsspørsmål. 

Enkelte av spørsmålene måtte også endres mellom de ulike intervjuene for å tilpasses de ulike 

situasjonene. For å analysere intervjuene har jeg valgt en hermeneutisk tilnærming. Jeg har 

også tatt i bruk en komparativ metode i sammenligningen mellom KHM og AM. Dette vil jeg 

komme tilbake til.  

 

2.2 Teoretiske perspektiver - hermeneutikk og validitet 

Hermeneutikk  

For å analysere intervjuene mine valgte jeg en hermeneutisk analysemetode. Hermeneutikk er 

enkelt forklart en metode for å fortolke og forstå ulike budskap. Denne fortolkningslæren 

handler mer om hvordan vi forstår ting i stedet for hva vi forstår (Olsen 1997:104-105). Som 

en egen disiplin er den relativt moderne, men man kan spore den hermeneutiske ideen helt 

tilbake til antikkens Hellas (Porter & Robinson 2011:1). Hermeneutikken går ut på at 

forståelse ikke kan reduseres til forklaring. Det vil si at når man skal forstå en person eller en 

tekst må man ha en annen metodisk fremgangsmåte enn man har i naturvitenskapen (Hoy 

1980:650). Det finnes med andre ord ingen absolutte regler som man kan bruke for å skjønne 

hva et budskap er.  

Et viktig trekk i en hermeneutisk analysemetode er at man tolker en tekst ved å lete etter 

dypere budskap. En tekst kan regnes som både noe skriftlig og noe muntlig.  Ved første 

gjennomgang er det ikke sikkert at disse dypere budskapene viser seg, men de blir konstruert 
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gjennom en prosess hvor de ulike delene av en tekst blir påvirket av den overordnede 

oppfattelsen av teksten (Postholm 2010:19-20). Som nevnt så legger hermeneutikken stor vekt 

på forståelse og fortolkning i en kvalitativ sammenheng. Budskap blir satt i lys av helheten, 

samtidig som at helheten også tilpasses de ulike delene. Denne forbindelsen mellom helheten 

og delene blir kalt den hermeneutiske sirkel og denne prosessen er i evig utvikling. (Dalen 

2011:17-18). Denne analyseringsmetoden gir ofte en grundig forståelse av et intervju, men det 

er naturligvis ikke alltid like lett å gjennomføre.  

Det er også viktig å fremheve at det er mye uenighet knyttet til hermeneutikk, spesielt når det 

gjelder hva hermeneutikken omfatter. Hermeneutikken kan bli sett på som en egen filosofisk 

retning, eller en filosofisk disiplin. Den kan også oppfattes som metodikken man bruker for å 

forstå alt innenfor humaniora (Birus 1989:72).  

Rent praktisk så har den hermeneutiske tankegangen ført til at jeg har valgt å trekke ut enkelte 

deler fra intervjuene og enkelte temaer som man har kommet inn på for så å se på hvordan 

disse delene er knyttet til helheten av intervjuet. Da jeg startet med analysen så var det første 

jeg gjorde å dele opp resultatene i temaer, en slags katalogisering av materialet. Dette gjorde 

jeg for å få resultatene til å bli mer oversiktig. Enkelte deler av intervjuene har jeg også fjernet 

ettersom disse delene ikke var relevante med tanke på prosjektet. Etter denne inndelingen 

kunne jeg begynne å tolke de ulike delene. Dette er presentert i materialkapittelet. 

 

Validitet 

Når man benytter seg av intervjumetoder i en forskningssammenheng så er det store 

spørsmålet; blir resultatet troverdig? Det er en generell oppfatning blant forskere at dersom 

man tar i bruk kvalitative metoder så må man slå fast at kunnskapen man kommer fram til er 

troverdig (Creswell & Miller 2000:124-125). Dette blir kalt validitet og handler dermed om 

kvaliteten av intervjuresultatene. Riktignok er det er ikke alltid like lett å bestemme 

troverdighet, ettersom det ikke eksisterer én virkelighet i denne verden. Man skaper sin egen 

virkelighet som gir mening til ens egne erfaringer (Dalen 2011:91). Med dette så menes det at 

det finnes flere måter å tolke enkelte aspekter på. Validitet er også vanskelig med tanke på at 

hvert kvalitativt studie foregår i en unik situasjon (Postholm 2010:169). En av de vanligste, 

brede oppfatningene av validitet er spørsmålet om man i et forskningsprosjekt har metodisk 
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undersøkt det man faktisk skulle undersøke (Brinkmann & Kvale 2015:282). Dette vil da si 

om man faktisk utfører de vurderingene man gir inntrykk for at man skal gjøre på forhånd.  

Et viktig poeng som Dalen (2011:91) trekker frem er hvor viktig det er å sette resultatene man 

får opp i mot den aktuelle interne situasjonen, men at det også er veldig viktig å se resultatene 

i en større sammenheng. Med dette mener hun å se på resultatene i forhold til situasjonen i 

samfunnet og debatten utenfor. Selvfølgelig kan situasjonen og debattene utenfor forandre seg 

i stor grad over tid, og dette kan føre til at enkelte tolkninger vil variere fra hverandre. Det er 

også viktig at teorien man benytter seg av i fortolkningen er gyldig for det som blir studert, og 

at man følger denne teorien på en logisk måte (Postholm 2010:170).  

Svend Brinkmann, som er professor i allmennpsykologi og kvalitative metoder ved Aalborg 

Universitet, og Steinar Kvale, som var professor i psykologi og ansatt ved Aarhus Universitet, 

skriver at validitet ikke bare burde begrenses til en del i forskningsprosessen, men heller være 

et sentralt element gjennom hele prosessen. (Brinkmann & Kvale 2015:277). Dalen (2011:94-

95) skriver at forskeren burde legge frem sin egen tilknytning til det som skal forskes på. 

Dette burde gjøres kort og enkelt slik at leserne kan få en kritisk forståelse av forskerens 

posisjon. Leseren har da også mulighet til å forstå hvordan resultatet har blitt tolket på den 

måten den har blitt. Dalen skriver videre at utgangspunktet i intervjuet alltid er informantens 

egne personlige svar. Dermed er det viktig at disse svarene faktisk blir gode, og detaljerte nok 

til at man kan få noe ut av det som man kan tolke. Man må også passe seg for ikke å trekke 

slutninger som kan være feilaktige. 

Det finnes også enkelte utfordringer som man må passe på når man jobber med kvalitative 

dybdeintervjuer. Dalen (2011:99) skriver om tre av de mest sentrale utfordringene som blir 

kalt; Den holistiske feilantagelsen, eliteskjevhet og "going native". 

Den holistiske feilantagelsen er når forskeren tror at han/hun er så kjent med feltet fra før av 

at han/hun tolker svarene ut ifra en feilaktig forståelse grunnet forskerens egne oppfatninger 

av feltet. Dette kan føre til at enkelte elementer kan gå tapt i tolkningen. Eliteskjevhet er når 

enkelte informanter blir lagt for mye vekt på. Dette kan skje hvis man tror at enkelte 

informanter sitter på den mest "verdifulle" kunnskapen i forhold til forskningsprosjektet. 

Dermed kan tolkningen bli dratt i en skjev retning. Sist så har vi "going native" som handler 

om at forskeren er så kjent med feltet som skal vurderes at han/hun har problemer med å finne 

ulike kjennetegn og trekk. Som Dalen skriver så er dette eksempelet hentet fra 

sosialantropologien, men kan også knyttes til kvalitative forskningsprosjekter. Hun skriver 
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også at hvis dette skjer så kan man ha nytte av å trekke seg litt unna feltet en liten stund for å 

få litt avstand (Dalen 2011:99). 

 

2.3 Den komparative metoden 

For å sammenligne AM og KHM utførte jeg en komparativ analyse av de to situasjonene. En 

komparativ metode handler om å vurdere likheter og ulikheter ved fenomener innenfor et 

analysemateriale som er definert på forhånd.  Den amerikanske sosiologen Barney G. Glaser 

(1965:439-443), som er en av grunnleggerne av den induksjonsbaserte teorien kalt "grounded 

theory", skriver om den konstante komparative metoden og hvordan den kan beskrives med 

fire steg. Det første steget består av å samle inn alt forskningsmaterialet og dele det inn i 

kategorier.  Etter dette sammenligner man de ulike fenomenene. Det andre steget er å 

integrere kategoriene og trekke ut de viktigste egenskapene. Det tredje steget er å begrense 

materialet og det fjerde og siste steget er å skrive teorien sin. Glaser skriver at metoden er en 

prosess med kontinuerlig vekst og at hver del utvikler seg til den  neste, men han påpeker 

også at hver del vil være under arbeid gjennom hele forskningsprosessen (Glaser 1965:439). 

Sammenligninger er viktige verktøy når det gjelder å skape teorier som har grunnlag i 

forskningsdata. Ved å sammenligne så får man muligheten til å gjøre det som må til for å 

komme frem til en teori mer eller mindre induktivt. Dette gjør man gjennom kategorisering, 

bearbeidingen av kategoriene, koding og ved å knytte kategorier sammen. Dette prinsippet 

handler om at forskeren selv velger hvor man skal finne kunnskapen og hva som skal forskes 

videre på (Boeije 2002:393). En induktiv metode vil si at man ikke har en teori som skal 

testes og verifiseres, men heller at man gjennom analyse og erfaringer kan komme frem til 

teorier underveis. Dette er en av hovedtankene bak "grounded theory" og skiller seg fra en 

deduktiv metode hvor man starter med en teori som skal testes og vurderes gjennom empirisk 

forskning. 

Den konstante komparative metoden prøver ikke å sikre at forskere som analyserer det samme 

materialet skal trekke de samme slutningene. Metoden er ment for å tilrettelegge en disiplinert 

fleksibilitet når det kommer til skapelsen av kunnskap (Glaser 1965:437-438). Det vil si at 

subjektive vurderinger er sentrale i analysen. Det er også et kriterium, som for øvrig er gyldig 

med tanke på nesten all kvalitativ forskning, at forskeren må tydeliggjøre variasjonen i 
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området som blir forsket på, og det er ofte gjennom sammenligninger at denne variasjonen 

kommer tydeligere frem (Boije 2002:393). 

Det finnes skeptikere når det kommer til den komparative metoden. Da den først oppsto på 

1800-tallet var entusiasmen stor. Forskere håpet og trodde at med denne metoden så ville man 

utvikle vitenskapelige lover for menneskehetens samfunn og kulturer, en slags naturlig 

vitenskap for samfunnet. Dette viste seg riktignok ikke å være tilfellet ettersom mye av 

metoden baserte seg på antagelser. Det var dermed vanskelig å lande på gyldige 

generaliseringen når man sammenligner og klassifiserer ulike samfunn. Man har kanskje ikke 

en perfekt komparativ metode med klare retningslinjer, men det er gjennom sammenligning at 

man oppnår forståelse rundt samfunn og kultur på best mulig måte (Beteille 1990:2255-2256).  

Ettersom situasjonene på de to universitetsmuseene er ulik på mange områder så fører det til 

noen utfordringer. Ettersom KHM gjennomgår en mer omfattende omstrukturering enn AM, 

har jeg valgt å fokusere på museenes tilnærmelse til publikum i sammenligningen. Da jeg 

utførte den komparative analysen så startet jeg med å samle informasjonen og lage en 

oversiktlig tabell for få et bedre overblikk over de to situasjonene. Tabeller er viktige 

analyseredskaper og kan være til stor hjelp når man skal sammenligne forskningsmateriale 

(Nilssen 2012:102). Da jeg hadde en oversiktlig tabell som presenterte situasjonene på begge 

universitetsmuseene så var det lettere å se ulikhetene og likhetene. Deretter kunne jeg 

bearbeide tabellen og de ulike kategoriene, og begynne å vurdere hvorfor museene går i ulike 

retninger. Tabellen jeg lagde står i kapittel 5 (side 42-43). 

 

2.4 Kvalitativt Intervju 

Det første jeg jobbet med da jeg startet på prosjektet var intervjuene, og jeg møtte en del 

utfordringer på veien. Jeg måtte tenke over valget av informanter ettersom dette vil være en 

essensiell del av arbeidet.  Hvordan man skal utføre intervjuene måtte jeg også sette meg inn 

i, i tillegg til hvordan resultatene skal brukes og formidles videre på riktig måte. Som forsker 

har man et viktig ansvar når det gjelder å ta vare på informantens interesser gjennom hele 

prosessen (Dalen 2011:13)  

I samarbeid med veilederen min fant jeg frem til fem informanter som kunne gi meg god 

informasjon knyttet til endringsprosessen på KHM og tilsvarende på AM. Jeg utformet 

spørsmålene som skulle gi meg informasjonen om temaet mitt på forhånd, men jeg hadde 
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likevel som nevnt rom for å gå utenom spørsmålene hvis det var ting som måtte følges opp.  

Det første intervjuet ble holdt 28. september. Det andre ble holdt 9. oktober, det tredje 

intervjuet ble holdt 21. oktober. Disse intervjuene ble alle gjennomført i Oslo i løpet av 2015. 

Det fjerde og siste intervjuet ble gjort med de to siste informantene i Stavanger den 16. 

desember 2015. Begge informantene ble da intervjuet samtidig. 

Dalen (2011:32-33) skriver at måten man lytter på er svært viktig, og at man viser at det man 

blir fortalt er interessant ved for eksempel blikk. Ser man kun ned i papirene sine og titter på 

klokka så vil ikke informanten føle at det han/hun sier er av interesse, og det vil garantert 

påvirke intervjuet på en negativ måte. Som hun også skriver så er ikke et forskningsintervju 

en vanlig dialog mellom to samtalepartnere. Det er informantens meninger og svar som skal 

stå i sentrum. Derfor har jeg prøvd å holde mine egne synspunkter utenfor, i hvert fall så har 

de ikke påvirket spørsmålene. Man kan oppleve at informantene nevner andres navn og 

snakker om andre personer, og i disse situasjonene må man bestemme om disse navnene skal 

utebli eller anonymiseres (McLellan, MacQueen & Neidig 2003:70-71). Ettersom det ikke 

kom frem noen personlige detaljer om andre mennesker i intervjuene som ble gjennomført har 

jeg valgt å beholde navn som ble nevnt.  

Dalen skriver også om ting som pauser og at utrente intervjuere ofte ikke gir informanten god 

nok tid til å svare. Forskeren har ofte jobbet grundig med spørsmålene og kan dem ut og inn, 

mens det ofte er første gangen informanten får høre spørsmålene i et intervju. Derfor er det 

viktig å gi informanten god tid til å tenke over spørsmålet før man går videre til neste 

spørsmål (Dalen 2011:33).   

Et viktig spørsmål er; Kan man få objektiv kunnskap fra personlige intervjuer? Objektivitet er 

et tvetydig begrep (Brinkmann & Kvale 2015:278). Det er informantens subjektive meninger 

som ofte kommer frem i en slik prosess og problemet er da for intervjueren å ikke presse sine 

egne subjektive tolkninger på svarene man får, og mange vil mene at dette ikke er mulig. Som 

nevnt tidligere så vil forskeren/intervjueren alltid bli påvirket av sitt eget verdenssyn og sine 

egne verdier når han/hun tolker intervjumateriale. 

Svend Brinkmann og Steinar Kvale skriver: 
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  - We now turn to the issue of how to get beyond the extremes of a subjective  

 relativism in interview research, where everything can mean everything, and an 

 absolutist quest for the one and only true, objective meaning [Brinkmann & Kvale 

 2015:277]. 

 

Med dette påpeker de en av de store utfordringene knyttet til kvalitative dybdeintervjuer. 

Hvordan skal man tolke svarene man får? Og hvordan skal man gå forbi ytterpunktene hvor 

man finner den subjektive relativismen i den ene enden, mens man på den andre siden finner 

den absolutte objektiviteten. Kunnskapen man oppnår gjennom dybdeintervjuene kan ikke bli 

sett på som objektiv kunnskap, som nevnt tidligere, ettersom informantens egne subjektive 

meninger alltid vil prege kunnskapen. Samspillet mellom forskeren og informanten vil også 

påvirke kunnskapen i stor grad. 

 

2.5 Informantene 

Når jeg valgte informantene mine måtte jeg være sikker på de kunne bidra med nok kunnskap 

om området jeg skulle utforske. Dette var spesielt viktig i dette prosjektet ettersom 

intervjuene vil være hovedmaterialet mitt. Dermed var det svært viktig at kunnskapen jeg fikk 

var detaljert nok. Jeg hadde dermed noen utvalgskriterier for valget av informanter. For å få et 

overordnet bilde av endringsprosessen på KHM og AM trengte jeg kunnskap fra noen som 

har vært med på prosessene og som har hatt sentrale roller i endringene. For å sette meg inn i 

hvordan endringsprosessen har påvirket utstillingsproduksjonen på museet trengte jeg også 

informasjon direkte fra de som arbeidet med utstillingen "Ta det personlig".  

Informantene jeg kontaktet var i posisjoner som tilsa at de ville kunne gi meg god informasjon 

om både endringsprosessen og utstillingsproduksjonen på både KHM og AM. Jeg tok kontakt 

med dem via e-post. I e-posten hadde jeg også med en kort innledning til prosjektet mitt for at 

det skulle komme tydelig frem hva jeg trengte informasjon om. En av informantene ville 

gjerne se spørsmålene før selve intervjuet, derfor sendte jeg dette på e-post noen dager før 

intervjuet ble holdt.  
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Etterarbeidet begynte med at alle intervjuene ble transkribert. Jeg forsikret meg om at 

informantene godtok de transkriberte versjonene av intervjuene. En av informantene ville 

helst ikke at transkripsjonen av intervjuet skulle være vedlagt i selve oppgaven. Dette 

respekterte jeg naturligvis. De andre intervjuene er med i oppgaven som vedlegg, men er blitt 

forkortet litt ned.   

Krav til samtykke er en svært viktig del av en intervjuprosess. Kort forklart innebærer det å 

informere informantene om meningen med prosjektet, og hva det skal brukes til. Man må 

også informere om konfidensialitet og om hvem som har tilgang til materialet. Om man skal 

publisere hele eller deler av intervjuet må man også få samtykke til dette (Dalen 2011:100-

102, Brinkmann & Kvale 2015:93). Jeg informerte informantene om dette gjennom e-post før 

intervjuene ble gjennomført. 

Jeg hørte også med informantene om hvorvidt de ville være anonyme, men dette var det ingen 

som ønsket. Spørsmålene i intervjuet og informantenes svar gjorde det tydelig hvem det var 

som ble intervjuet, og dermed ville det ikke være noen grunn til å anonymisere intervjuene.  

 

Informantene 

Fra Kulturhistorisk museum i Oslo: 

Peter Bjerregaard: er seniorrådgiver ved KHM. Han har PhD fra Aarhus Universitet og har 

blant annet jobbet med formidling og utstillingsstrategier. Bjerregaard har vært sentral i 

arbeidet med den nye visjonen og utstillingsstrategien til KHM. 

Marianne Vedeler: er professor ved KHM. Vedeler var også prosjektleder og vitenskapelig 

kurator for utstillingen "Ta det personlig". Hun har vært med på hele prosessen, også på 

forskningsprosjektet som fant sted før utstillingsprosessen begynte. 

Eili Lindøe: er utstillingsdesigner ved KHM. Lindøe hadde hovedansvaret for designet på 

utstillingen "Ta det personlig" og har vært med på mesteparten av utstillingsprosessen. 

 

Fra Arkeologisk museum i Stavanger 

Siv Kristoffersen: er faglig ansvarlig og professor i arkeologi ved AM og har en sentral rolle i 

arbeidet med den nye basisutstillingen ved museet. 
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Kristin Armstrong Oma: er avdelingsleder for formidlingsavdelingen ved AM og har en 

sentral rolle i det pågående arbeidet med den nye basisutstillingen ved museet. 
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Kapittel 3. Kulturhistorisk museum 

Gjennom intervjuene jeg har gjennomført har jeg fått mye informasjon om situasjonene ved 

KHM og AM. Jeg har gjort et utvalg når det gjelder hva jeg bruker i oppgaven, og jeg trekker 

kun frem det som er relevant for problemstillingen til prosjektet. Jeg vil i dette kapittelet 

presentere materialet fra KHM. Mot slutten av kapittelet vil jeg presentere et case-studie. Her 

har jeg tatt for meg utstillingen "Ta det personlig" for å illustrere hvordan endringsprosessen 

har påvirket utstillingsproduksjonen. I kapittel 4 vil jeg presentere materialet fra AM.  

Når det kommer til strukturen på kapittel 3 og 4 så vil jeg først forklare veldig kort hvor jeg 

har hentet materialet fra.  Så vil jeg gå gjennom hvordan museenes nye oppbygning vil være. 

Deretter vil jeg se nærmere på tankene bak endringsprosessene. Dette har jeg gjort ved å 

fordele materialet i tre deler; forskningsrelaterte årsaker, formidlingsrelaterte årsaker og 

praktiske grunner. Dette har jeg gjort for å lettere kunne sammenligne situasjonene på de to 

museene. Til slutt i hvert kapittel vil jeg gå gjennom de viktigste elementene som jeg har 

kommet over i materialet mitt. Denne oppsummeringen vil bli presentert punktvis og 

oversiktlig slik at likhetene og ulikhetene mellom KHM og AM blir tydeligere.   

 

3.1 Materialet 

  

For å sette meg inn i endringsprosessen på KHM gjorde jeg et intervju med Peter Bjerregaard 

den 28. september på Historisk museum i Oslo (se vedlegg 1 for intervjuet). Jeg vil også 

trekke inn litt fra intervjuet med Marianne Vedeler (se vedlegg 2). I tillegg til dette 

intervjumaterialet har jeg også fått tilgang til enkelte strategidokumenter fra museet som jeg 

også vil trekke inn. I case-studiet basert på "Ta det personlig" er det hovedsaklig intervjuene 

med Marianne Vedeler og Eili Lindøe som har dannet grunnlaget for materialet mitt. 

 

3.2 Museets nye oppbygning / utstillingsstrategi 

Vekk fra kronologien 

En av de viktigste endringene som skal inntreffe på museet i tiden fremover er nedbrytningen 

av den kronologiske tankegangen på museet. Dette er det elementet ved endringsprosessen 

som har skapt mest debatt, spesielt fra arkeologene. Bjerregaard fortalte meg at enkelte tok 

denne endringen lettere enn andre. Etnografene tok denne endringen ganske godt, mest 
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sannsynlig fordi de ikke er like vant til å bygge opp utstillinger etter arkeologiske perioder. 

Det var helt klart en utfordring for mange av arkeologene på museet, som Bjerregaard sier; 

"fordi man ser sin fagenhet veldig bygget på en kronologisk tradisjon."  

I tillegg til arkeologenes skepsis var det også mange som tenkte på konsekvensene denne 

endringen vil skape for skoletjenesten. Den forrige basisutstillingen var kanskje utdatert på en 

del områder, men den var også bygget opp etter en klar kronologisk tankegang og veldig rettet 

mot skolen. Den nye strategien fører med seg en helt annen måte å tenke rundt utstillinger på. 

Dette kan skolene komme til å merke ettersom det kan bli vanskeligere å relatere de nye 

utstillingene til skolens pensum.  

Marianne Vedeler fortalte at hun i utgangspunktet syns det er flott at utstillingene skal ta 

utgangspunkt i forskningen, men i forhold til at utstillingene alltid skal gå på tvers av tid og 

rom er hun mer skeptisk. Hun sier: "At de alltid skal gå på tvers av tid og rom, det er jeg litt 

usikker på om kommer til å funke kjempebra. Jeg er litt redd for at det blir vanskeligere å 

formidle det som skolene er opptatt av, sånn som man kan knytte til Norges historie eller de 

tingene som jeg tenker at vi har en forpliktelse til å formidle." Her kommer det et viktig 

spørsmål inn; hva er egentlig museet forpliktet til å gjøre? Dette er et spørsmål jeg kommer 

tilbake til i diskusjonen. Angående denne problemstillingen så fortalte Bjerregaard at han 

skjønner godt at det blir en utfordring i forhold til å formidle Norges historie til skolen, men 

han påpekte også at den nye strategien vil gi nye muligheter. Dette kan for eksempel være å 

åpne for nye spørsmål og muligheten til å se på verden med nye øyne. Noe som kan åpne for 

nye tolkninger i stedet for å bekrefte en kanonisk versjon av historien. Denne tankegangen vil 

definere utstillingene som skal erstatte den gamle basisutstillingen i første etasje. Disse nye 

utstillingene vil kalles kjerneutstillinger. 

 

De fire flatene  

Museet kommer fremover til å bli definert gjennom fire flater. Disse er; Kjerneutstillingene, 

Særutstillingene, "Objektariet" og "den røde sone". I tiden fremover vil museet åpne de ulike 

delene. Den første kjerneutstillingen på KHM heter "Kollaps" og den skal åpnes i desember 

2016. "Objektariet" skal etter planen åpnes i 2017, mens "den røde sone" allerede er åpnet for 

publikum (Kulturhistorisk museum 2016:13-14). 
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Kjerneutstillingene vil være en ny type utstillinger på museet. Tanken bak dem er at de skal 

ha kjernetemaer, det vil si store universelle temaer og problemstillinger. De skal også sees på 

som kjerner ved at de skal være i utvikling og at man ikke nødvendigvis skal vite hvor de 

kommer til å ende. Kjerneutstillingene skal kunne utvikle seg i ulike retninger med tiden. De 

skal være dynamiske og de skal hente elementer fra ulike perioder og kulturer, og ha relativt 

lang levetid. Bjerregaard sier: "Kanskje det er et "kollaps-rom" om 20 år?", men utstillingen 

vil ikke stå uforandret i så lang tid. Tanken med disse utstillingene er at de kan endres 

underveis. Dette kan for eksempel dreie seg om hele deler av utstillingen, men også hvis man 

oppdager noe som kan løses på en bedre måte. Bjerregaard fortalte at det ikke har vært slik 

før. Denne tanken om at kjerneutstillingene skal kunne endres og være dynamiske vil også si 

at man har tatt noen økonomiske valg. Man vil nok ikke kjøpe inn de dyreste montrene og 

lignende, dette fordi man må ha litt enklere løsninger når utstillingen skal fungere som den 

skal. 

Disse kjerneutstillingene vil som nevnt bli å finne i første etasje på museet. Bjerregaard 

fortalte at tanken bak dette var at man skulle se forandringen med en gang man kommer inn 

på museet, ikke gå rundt i de gamle utstillingene for så å ende opp i en ny type utstilling i en 

annen etasje som kanskje ville virke litt malplassert. 

Den første kjerneutstillingen "Kollaps" går, som Bjerregaard fortalte, direkte inn på ønsket 

om forandring. Som navnet tilsier så handler utstillingen om hva som skjer etter at noe 

kollapser. Det er først når en tilstand kollapser at det skjer en utvikling. Utstillingen tar i 

første omgang for seg pionerbosetning i steinalderen, polynesisk kosmologi og moderne 

dyrking i Oslo. Dette er temaer som man kanskje ikke ville tenkt på i en sammenheng før, 

men Bjerregaard fortalte at tanken bak disse temaene var at man kanskje kunne generere nye 

spørsmål. Dette kan ifølge Bjerregaard for eksempel være spørsmål knyttet til klimaaktivisme 

og hvordan vi forholder oss til naturen rundt oss. Dette er temaer som museet ikke har kunnet 

formidlet slik før og denne måten å ta fatt på historien kan gjøre historien mer interessant for 

mange. Hvis man på et tidspunkt finner ut at et av disse temaene gir utstillingen en dreining 

som blir feil, kan man erstatte en av delene for å belyse andre spørsmål. Det finnes riktignok 

utfordringer i forhold til disse kjerneutstillingene, mest med tanke på formidlingen til skolen. 

Bjerregaard fortalte at de har en skoleformidler med på prosjektet som sier at de må ha et 

område i utstillingen hvor disse tre temaene ikke kolliderer og hvor man kun kan formidle 

norsk steinalder. Jeg vil komme tilbake til skoleproblematikken senere. 
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Kjerneutstillingene vil etter planen være i rommene i første etasje, men resten av utstillingene 

i de andre etasjene vil være såkalte særutstillinger som inngår i de fire flatene. Dette vil være 

temporære utstillinger som dykker ned i konkrete prosjekter eller utstillinger hvor man henter 

inn gjenstander utenfra.  

Den tredje flaten kalles for "Objektariet". Tanken med denne flaten er å skape et rom hvor 

gjenstandene er i fullt fokus. Det vil være masse gjenstander, uten at det er for mye formidling 

knyttet til gjenstandene. Bjerregaard sier; "Det skal være litt deilig å bare få lov til å gå og se 

på gjenstander uten at det hele tiden er noe som trenger seg på og sier hvorfor det er fint å 

kikke på gjenstanden." Det vil dermed være et rom hvor samlingene skal kunne "lufte" seg, 

men det vil også gi museet muligheten til å lære bort museets kjernemetode rundt taksonomi, 

dette vil si museets klassifisering av gjenstander. Man kan dermed lære bort hvordan museet 

kategoriserer, og hvordan museet organiserer samlingene sine. 

"Den røde sone" er den siste flaten. Dette vil være et rom preget av eksperimentering. 

Bjerregaard kalte det i intervjuet for et "utstillingslaboratorium" hvor man kan trekke fram 

ideer og la publikum være med mens en utstillingsprosess er i gang. Det skal være tydelig når 

man kommer inn i dette rommet at det ikke er en ferdig utstilling så man skal ikke forvente 

like gjennomført belysning som i de andre utstillingene i huset. I "den røde sone" så vil 

forskningen få en del hvor forskerne kan beskrive kjernespørsmålene i deres prosjekt. 

Samlingene vil få en annen del hvor et uvalg gjenstander skal være med på å kaste lys på 

disse spørsmålene. Til slutt vil også publikum få en del hvor de skal kunne bli involvert. Dette 

er grunntankene i hvordan man tenker seg at "den røde sone" skal fungere.  

Det kan virke som om de fire flatene gjør til at museet fortsatt er oppdelt i seksjoner, men 

sånn vil det ikke være i praksis. Bjerregaard sier; "Det er på en måte tenkt som en maskin 

hvor de fire ulike plattformene; særutstillingene, "den røde sone", "Objektariet" og 

kjerneutstillingene, skal henge sammen til en samlet forståelse av hva et museum kan." 

Tanken er da at man kan skape flere måter å relatere seg til publikum på. Det er mange ulike 

måter publikum oppfatter utstillinger på og dette kan gi museet flere måter å treffe publikum. 

Publikums egne erfaringer og tidligere kunnskap, og ikke minst interesse påvirker i stor grad 

hva man får ut av en utstilling (Falk, Dierking and Adams 2006:325). Så det som museet 

kanskje vil at hele alle besøkende skal få ut av utstillingen, kan det være at bare en 

prosentandel får med seg.  



22 
 

En annen ide på museet, som Bjerregaard fortalte om, er at tanker skal kunne flytte seg 

mellom de fire flatene. De skal sirkulere og kanskje utvikle seg. Det vil si at en ide eller 

aktivitet som oppstår i "den røde sone" kanskje kan ende opp som en stor kjerneutstilling en 

gang i tiden. Gjenstander som blir valgt ut til å bli vist fram i "Objektariet" kan kanskje sette i 

gang prosesser som blir til nye utstillinger.  

For å følge samfunnets utvikling måtte noe skje på museet, og ideen om kjerneutstillingene og 

museets fire flater høres ut som nytenkninger som kan gi museet nytt liv, men er det riktig å 

erstatte en kronologisk basisutstilling med dette? Formidlingen som var pedagogisk og rettet 

mot skolen vil nå være problemorientert og spørrende. Er dette riktig vei å gå? Mitt inntrykk 

er at det kommer til å bli vanskeligere for skoletjenesten å bruke museet på samme måte som 

før ettersom de nye utstillingene kan bli vanskeligere å relatere til pensum. På den andre siden 

så  åpner dette opp for andre målgrupper. Formidlingen i utstillingene vil kanskje gjøre ting 

mer interessant for en høyere aldersgruppe, samt studenter og akademikere som setter pris på 

en litt mer tankevekkende utstillingsopplevelse.  

Jeg fikk inntrykk av at det hadde vært en litt uenighet rundt endringsprosessen på grunn av 

dette poenget, likevel ser jeg museets ønske om utvikle og fornye seg. Det at de tenker å ta 

sjanser med utstillingene fremover tror jeg vil være lønnsomt. Jeg fikk også et inntrykk av at 

KHM prøver å tenke på skolen, noe "Kollaps", hvor det skal være en del dedikert til 

formidling av norsk steinalder, er et bevis på. Bjerregaard la også vekt på at forenkling av 

utstillingsmaterialet skulle være viktig fremover for å gjøre ting tilgjengelig for ulike 

publikumsgrupper. 

 

3.3 Tanker bak endringene  

Forskningsrelaterte årsaker 

Det har vært mange grunner til at KHM bestemte seg for å gå inn i denne omfattende 

endringsprosessen. Utstillingene på museet har tidligere ligget litt på etterkant med tanke på 

forskning. Bjerregaard sier; "... du kunne se på utstillingene vi hadde her i huset at det ikke 

var noen som var riktig aktuelle i arkeologisk forskning eller etnografisk forskning i 

prinsippet." Man har formidlet sikker kunnskap og ikke tatt noen særlige sjanser. Bjerregaard 

fortalte meg at det tidligere har vært en tendens på museet om å ikke si noe som kanskje ikke 

passet med andres måter å se ting på.  Institusjonen har også stått litt stille ettersom man har 

jobbet mye med det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy. I KHMs visjonsdokument "Et Hus For 
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Vilde Tanker" (2014:3) står det at de nye utstillingene fremover skal utnytte museenes 

tverrfaglighet og sette forskningen i spill på museet. De skal også være dristige i valgene av 

temaer og løsninger så det kommer til å skje tydelige endringer fremover.  

Bjerregaard snakket også om hvor oppdelt museet hadde vært. Han fortalte om et møte han 

hadde vært på hvor to personer som begge hadde jobbet ved museet i 15-16 år møtte 

hverandre for første gang. Museet var dermed oppdelt i mange enheter og seksjoner. Rane 

Willerslev som var direktør ved KHM fra 2011 til August 2013 hadde en ide om å forene de 

tre f'ene; forskning, formidling og forvaltning. Dette ville føre til et mer samlet museum og 

det står i visjonsdokumentet at dette er en av de mest sentrale delene av endringsprosessen 

(Kulturhistorisk museum 2014:4). Naturligvis er ikke dette en enkel oppgave. Det innebærer 

en endring i hele museets tankegang. Museet skal ikke lenger bli sett på som en 

produksjonsenhet med hver sine seksjoner, men en samlet forskningsenhet hvor man bygger 

på tverrfaglig samarbeid og kunnskapsfordeling. Forskere er ikke alene om å skape kunnskap, 

det er mange elementer som er med på dette. Kunnskapsproduksjon er problemfokusert, 

kontekstuell og tverrfaglig (Maurstad og Hauan 2012:13-14). De ansatte ved museet har vært 

vant til å jobbe tverrfaglig i en lang stund.  

En annen tanke man har hatt er at utstillingene skal være mer forskningsgenererende og 

forskningsbaserte. Bjerregaard fortalte at det var mange forskere som ble veldig positive da de 

fikk høre det, ettersom mange hadde prosjekter som de gjerne ville få frem i utstillinger, men 

det var ikke dette poenget med tanken var. Tanken handlet mer om at man ikke lenger bare 

skal formidle hva man har funnet ut i et forskningsprosjekt. Man skal i tiden fremover se på 

utstillingene selv som egne forskningsprosjekter og at de igjen skal være 

forskningsgenererende. Man skal dermed endre måten museet stiller spørsmål på til å være  

mer forskningsrelatert. Dette ved å involvere publikum mer og kanskje invitere til flere 

diskusjoner på museet. 

Bjerregaard fortalte også om opprettelsen av utstillingsrådet som en direkte konsekvens av 

den nye visjonen til museet. Arbeidsoppgavene til dette rådet henger sammen med tanken om 

å samle museet. Rådet skal jobbe med integrasjonen med forskning og formidling. De skal 

lage et utstillingsprogram og en plan for tiden fremover hvor forskningen skal dras inn tidlig i 

utstillingsproduksjonen.  
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Formidlingsrelaterte årsaker 

En av de kanskje viktigste endringene som skjer ved museet er knyttet til museets 

formidlingsevne. Museet vil med den nye visjonen endre formidlingen sin i ganske stor grad. 

Bjerregaard fortalte at formidlingen på huset i stor grad har vært fortellende overfor 

publikum. Den første delen av den forrige basisutstillingen var veldig pedagogisk orientert og 

den var rettet mot skolen. Den siste delen av utstillingen har vært preget av en kunsthistorisk 

orientering knyttet til middelalder og kirkekunst, men som nevnt innledningsvis er dette en 

utstilling som har stått stille veldig lenge og mange på museet har i lang tid ønsket en 

forandring også med tanke på formidlingen.  

Tankegangen som eksisterte på museet før om å ikke eksperimentere med utstillingenes 

formidling, tar museet nå avstand fra. Museet vil nå lage en ny type institusjon som våger mer 

i forhold til publikum. Bjerregaard skriver i artikkelen "A house for untamed thinking: Re-

connecting research and display at the Museum of Cultural history", at det var en ide ved 

museet om å innføre en "vill" eller "utemt" måte å tenke på. Tanken er å gå vekk fra den svært 

strukturerte og klassifiserende tenkingen som ofte er vanlig ved museer, og heller søke mot en 

tankegang som er utfordrende og som gjør at man ikke lenger kan være sikker på det vi vet 

(Bjerregaard 2014:119).   

I strategidokumentet til KHM "strategi 2020" (2015:5) står det at et av målene til museet er å 

bli et mer samfunnsengasjert museum og at de skal ha større kontakt med publikum i tiden 

fremover, men det virker som om det er en lang vei å gå før alle bitene er satt sammen. En av 

museenes største generelle utfordring i tiden fremover er nettopp dette, å bli mer 

publikumsrettede, og det krever store omveltninger i de profesjonelle praksisene ved museene 

(Hooper-Greenhill 2006:362). Bjerregaard forteller at det de har jobbet mest med er tilknyttet 

det interne ved museet. Det vil si hvordan de skal endre tenkingen og de interne prosessene, 

men det har også blitt gjort enkelte konkrete tiltak for å engasjere publikum og det vil komme 

mer i tiden fremover. En ting de har opprettet er noe de kalte "Frihetens arena", dette var i 

forbindelse med jubileumsutstillingen "Friheten". Dette var en utstilling knyttet til 

grunnlovsfeiringen og i forbindelse med dette opprettet museet en arena hvor publikum kunne 

komme, ikke bare for å lytte, men også delta i diskusjoner. Arenaen er bygget som et slags 

amfi med en scene i midten.  

"Den røde sone" ble også opprettet med tanke på publikumsdeltagelse. Tanken bak denne 

flaten er som nevnt å involvere publikum og vise dem hvordan en utstilling blir til. Publikum 
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skal få muligheten til å ta del i utstillingsprosessen. Når utstillinger blir utviklet vil det 

kanskje også arrangeres workshops hvor publikumsgrupper blir invitert med, hvor de kan 

være med å teste ut ideer og være med på diskusjonene. Publikum skal dermed inviteres til å 

være med i kunnskapsutviklingen (Kulturhistorisk museum 2015:5). I artikkelen til 

Bjerregaard står det at publikummet til en viss grad skal bli sett på som med-produsenter 

istedenfor brukere. De skal ikke lenger bare få gitte svar på utstillingene, man skal heller stille 

nye spørsmål som man ikke har noe endelig svar på, og invitere til diskusjon (Bjerregaard 

2014:121). 

Riktignok må man må forenkle en god del ting når man skal involvere publikum. Man har 

lenge tenkt at forskningen er komplisert og at det er en liten befolkningsgruppe som har den 

bakgrunnskunnskapen man trenger for å forstå hva forskerne gjør. Derfor har man forenklet 

og gjort historien til noe man kan fortelle til for eksempel barn. Dette handler ifølge 

Bjerregaard om å abstrahere seg til materialet, om å se ting utenfra. Man blir tvunget til å 

tenke på sitt eget fagfelt utenfra for å kunne formidle dette videre til publikum. Når man 

skriver forskningsartikler kan for eksempel detaljer om lag og kontekster være sentralt for ens 

egen måte å forstå en sammenheng på, men folk flest bryr seg ikke så mye om hvilket lag en 

gjenstand har blitt funnet i. Det viktige blir dermed å sette elementene inn i en større 

sammenheng og fokusere på de  store spørsmålene som folk flest er opptatt av. Dermed er  

museet godt på vei mot å bli mer budskapsorientert enn de tidligere har vært. 

Budskapsorienterte museer bruker hovedsaklig de autentiske gjenstandene for å få frem 

problemområder og store spørsmål. Disse museene skiller seg dermed fra de tradisjonelle 

museene ved at gjenstandene ikke alltid er i hovedfokus (Lanz og Montanari 2014:11-12). 

Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 5. 

I intervjuet fortalte Bjerregaard at det også er et ønske fra museets side om å knytte et sterkere 

bånd til en del grupper i samfunnet som sitter på veldig mye kunnskap. Dette kan dreie seg 

om nasjonale grupper. For eksempel så har museet et samarbeid med det kongolesiske 

samfunnet i Oslo hvor man arrangerer feiringer knyttet til den kongolesiske nasjonaldagen. 

Museet vil også ha et tettere bånd til grupper som kan regnes som mer amatørmessige. Dette 

kan for eksempel være historie- og arkeologi-interesserte grupper. Det har lenge vært en 

tendens blant museene å holde seg litt på avstand til disse gruppene ettersom de er amatører 

og museet er profesjonelt, men det kan komme nyttige ting ut av slike samarbeid. Kanskje kan 

man oppdage nye tolkninger av samlingene til museet. Å knytte kontakter med forskjellige 

deler av samfunnet handler om å bringe inn nye stemmer, nye historier og nye mennesker til 
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museet. Dette er en prosess som kan være utfordrende for museene, men slike prosjekter har 

ofte en svært overbevisende suksessrate og museene ser i mange tilfeller verdien i 

utfordringene slike samarbeid fører med seg (Crooke 2006:183). 

 

Praktiske grunner 

Det var også praktiske grunner som førte til at endringsprosessen ble satt i gang. Salene i 

første etasje, der den gamle basisutstillingen har stått, har lenge vært i relativt dårlig stand, så 

en endring måtte skje. Bjerregaard fortalte at de fikk en ny leder for utstilling- og 

publikumsseksjonen som gjerne ville ta ned hele første etasje, dette mye på grunn av at man 

ikke kunne tenke nok på publikum slik museet var organisert før.   

 

3.4 Case-studie - "Ta det personlig" 

Intervjuene med Eili Lindøe og Marianne Vedeler gjorde grunnlaget for materialet knyttet til 

utstillingen "Ta det personlig". Jeg gjennomførte intervjuet med Marianne Vedeler den 21. 

oktober på Historisk museum i Oslo, og gjennomførte intervjuet med Eili Lindøe den 9. 

oktober på samme sted.  

 

3.4.1 Tanken bak utstillingen: 

"Ta det personlig" var som nevnt tidligere en særutstilling om personlig utsmykning. 

Marianne Vedeler fortalte at de på et tidspunkt oppdaget, eller innså at det var veldig mange 

smykker og personlige gjenstander i kulturhistoriske samlinger, også på KHM. Ut ifra dette 

dukket det opp en ide om å finne ut hvilken betydning gjenstandene hadde i ulike 

sammenhenger og kulturer. Hovedelementene de valgte å se på var; identitet, minner og magi.  

Prosjektet startet som et bokprosjekt før det gikk over til utstillingsformen, men Vedeler 

fortalte at utstillingen skilte seg fra bokprosjektet på flere måter ved å utforske ting man ikke 

gjorde i arbeidet med boka. En viktig del av prosjektet har vært å se på hvordan ulike kulturer 

legger en viss kraft i kroppsdeler og hvordan mange bruker hår, negler og tenner til 

utsmykning. Hun sier:  
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 - Det som vi har sett litt nærmere på i utstillingen som vi ikke har gått inn på i boken 

 er å se på hvordan denne kraften forandrer seg når vi endrer utseende eller endrer 

 kroppen. For eksempel når vi skjærer hår, klipper oss eller når vi barberer oss, eller 

 når vi tar fettsuging for den del. Når vi transformerer kroppen så skjer det noe med 

 materialet. Det går fra å være rent til å bli urent på et vis...  

 

Med denne tanken som grunnlag har utstillingen tatt med rakekniver og barberhøvler fra helt 

tilbake til bronsealderen. For å vise denne transformasjonen så stilte de også ut en vask med 

hår i sluket. I tillegg til dette hadde de også innslag av moderne kunstuttrykk som også skulle 

symbolisere dette. De hadde et smykke laget av kroppsfett fra fettsuging og et perlekjede laget 

av morsmelk som kalles "Mother of pearls." 

 

3.4.2 Den nye strategiens påvirkning: 

Denne særutstillingen var en av to utstillinger så langt som har vært påvirket av den nye 

strategien og visjonen til museet. Den andre var jubileumsutstillingen "Frihet." Det som "Ta 

det personlig" har gjort som er med i den nye strategien er at den i stor grad ble bygget opp 

gjennom et tverrfaglig samarbeid. Vedeler fortalte at hun syns det er svært viktig at forskerne, 

som ofte er vant til å jobbe med tekst og teori, samarbeider med andre fag som er mer visuelt 

basert, som for eksempel designere og håndverkere. Forskerne ved museet er vant til å jobbe 

med det visuelle gjennom gjenstandene, men andre fag kan komme med andre viktige 

synspunkter. Ikke alle forskere er like flinke til å omforme tekstene de skriver til noe visuelt 

som kan treffe et publikum. Vedeler sier at "hvis vi i større grad kan samarbeide på tvers av 

de faggruppene hvor vi kan føle oss som likemenn på en måte, så gjør også det noe med oss 

som forskere tror jeg, og jeg tror at det er bra både for våre utstillinger og for forskningen." 

Det er lagt ned masse arbeid i utstillingen og det ser man i for eksempel lyssettingen. Mange 

tenker kanskje ikke over hvor viktig slike ting er i utstillinger, og at slike elementer ikke bare 

er hjelpemidler, men at de også er med på å skape utstillingen og fremme budskapet 

(Maurstad og Hauan 2012:21). 
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Som nevnt startet dette som et forskningsprosjekt, og da var det mange forskere fra museet 

som deltok på tvers av fagenhetene, og som Vedeler fortalte var dette ganske uvanlig. 

Tidligere har de vært fokusert på en tidsperiode eller eventuelt et geografisk område, men 

temaet personlig utsmykning er et tema som i stor grad går på tvers av tid og rom. Utstillingen 

var den første etter endringsprosessen som har fulgt tanken om å gå utover tid og rom på 

alvor. 

Prosjektet ble hovedsaklig jobbet fram gjennom en rekke intense "workshops". I intervjuet 

med Bjerregaard så fortalte han at dette er en ny arbeidsmetode i utstillingsproduksjonen. I 

stedet for å dele opp arbeidsoppgaver og koordinere på møter spredt utover, så har man heller 

intense perioder hvor man samles og bare fokuserer på dette ene prosjektet. Det virker som 

om denne prosessen har fungert veldig bra og det fører også kanskje til at forståelsen av 

prosjektet blir bedre for alle medvirkende. Jeg vil komme tilbake til en forklaring av hvordan 

denne prosessen fungerte praktisk senere. 

Utstillingen formidler ikke bare det de har gjort i forskningsprosjektet heller, en av tankene i 

den nye strategien er som nevnt ovenfor at utstillingene i større grad skal generere nye egne 

tanker og spørsmål. Ett eksempel på dette er dette med transformasjonen av kroppsdeler i "Ta 

det personlig." Vedeler sier; "du kan si at vi har mange elementer og har tatt utgangspunktet i 

forskningsprosjektet, men så transformert det til noe annet i utstillingen." Utstillingen har 

også satt i gang et nytt forskningsprosjekt om karismatiske gjenstander som er et tema som 

også kombinerer flere ulike fagenheter, blant annet sosiologi. 

 

Arbeidsprosessen, 

Måten utstillingen ble jobbet fram på var også en ny prosess for museet. Først skrev forskerne 

artikler knyttet til personlig utsmykning. Disse artiklene ble deretter samlet i en bok. Da 

arbeidet med boken hadde kommet et stykke på vei, begynte arbeidet med 

utstillingskonseptet. Dette arbeidet skulle da ta utgangspunkt i forskningsprosjektet knyttet til 

boka, men til slutt bli noe annet. Ikke alle forskerne som var med på boka hadde mulighet til å 

bli med på utstillingsprosessen, men de som hadde tid og lyst og var dedikerte ble med videre. 

Eili Lindøe fortalte at det var viktig at de forskerne som ville være med, ble med gjennom 

hele prosessen med utstillingsarbeidet. Dette er en tanke i den nye visjonen, at forskerne skal 

være med hele veien, helt fra den opprinnelige ideen til den ferdige utstillingen. 
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Arbeidet med utstillingskonseptet skjedde som nevnt gjennom "workshops" hvor alle 

medvirkende samlet seg, diskuterte og gjorde enkelte øvelser som satte tankene deres i sving. 

Det første var i september 2014. De så nærmere på dypdykkene hver enkelt forsker hadde 

gjort og prøvde å omrokkere dem og smelte dem sammen til noe nytt. De hadde, som Lindøe 

fortalte, øvelser hvor de skulle uttrykke konsepter og ord med form for å leke litt med tanken 

om hva en gjenstand kan bety for folk. En annen dag jobbet de med "moodboards" som er et 

designverktøy. Det starter med at man har et tema som man skal få frem, dette gjør man ved å 

finne bilder som man assosierer med temaets verden. Denne øvelsen ga mange ideer til 

hvordan man kan sette opp og organisere en slik utstilling. Øvelsen var også viktig i forhold 

til "oversettelsen" av hva en person tenker og hva en annen oppfatter.  De jobbet også en god 

del med tekstene til utstillingen. Da fikk de inn Axel Helstenius som er manusforfatter og 

dramaturg. Alle var dermed med på å utforme formidlingen gjennom arbeidet med tekstene 

og de andre elementene som skulle inn i utstillingen. 

 

Målgruppe: 

Målgruppen for denne særutstillingen var i følge Vedeler og Lindøe ment for et litt yngre 

publikum enn de vanligvis var vant med. Vedeler fortalte at de i utgangspunktet hadde lyst til 

å treffe et publikum på rundt 20-30 år. Utstillingen har i ettertid hatt en del unge besøkende, 

men de følte at de kanskje bommet litt på målgruppen ettersom de fleste besøkende var fra en 

litt eldre publikumsgruppe. De forteller også at skoleungdom er den gruppen det er tenkt 

minst på i forhold til denne utstillingen. Eili Lindøe fortalte at syv-åtteåringer kan se det 

meste av utstillingen høydemessig, i tillegg har de enkelte barnevennlige innslag som for 

eksempel en film som forteller historien om Tyrfingsverdet. Dette har fungert greit, men det 

vanskelige i forhold til skolen er at utstillingen er veldig lite pensumrelatert og dermed 

vanskeligere å formidle til skolebarn. 

 

3.5 Oppsummering og hovedpunkter 

Jeg har inntrykk av at det har vært en komplisert prosess så langt med mange diskusjoner, 

men det virker som det stort sett har vært enighet rundt det faktum at museet trengte å fornye 

seg. De virker også som om museet har god støtte internt  med tanke på endringsprosessen. 

Bjerregaard legger stor vekt på hvor viktig å få med seg hele museet på endringen, slik at det 
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ikke er én sjef med en visjon, men at alle som er involvert skal sette seg inn i prosessen og 

være med på å utvikle visjonen og situasjonen ved museet. Dette tror jeg har hatt veldig mye å 

si for den nye strategien til museet hvor man skal satse på tverrfaglige og 

forskningsgenererende utstillinger. 

Jeg vil nå presentere de viktigste punktene som kom frem i intervjuene og 

strategidokumentene jeg har analysert. Jeg har delt informasjonen inn i kategorier og det jeg 

trekker frem vil danne grunnlaget for sammenligningen mellom KHM og AM.  

 

Generelle tanker bak endringsprosessen 

 Museet trengte en forandring ettersom det har vært en form for stillstand. Utstillingene 

var i følge Bjerregaard ikke lenger aktuelle rent forskningsmessig og det vil museet 

gjøre noe med. Museet ville ha muligheten til å ha utstillinger som er mer relevante 

enn tidligere.  

 

 KHM har i lang tid vært organisert etter en modell hvor museet har  vært inndelt i 

mange separate seksjoner. Museet vil nå prøve å samle disse seksjonene i større grad 

for å redusere byråkratiet og for å skape en triveligere arbeidsplass. Museet vil dermed 

gjøre en del endringer på mange fronter. De tre f'ene skal integreres i hverandre. En 

følge av dette vil være at forskningen vil bli knyttet sammen med formidlingen i større 

grad enn tidligere.  

 

 Utstillingsrådet jobbet med Museets visjon og jeg forsto det slik at en av 

hovedoppgavene var å gjøre samarbeidet mellom de ulike fagenhetene mer 

prosjektorientert.  

 

 Museet vil dermed i større grad vektlegge tverrfaglig arbeid ved museet, spesielt med 

tanke på utstillingsproduksjonen. Dette høres givende ut, men vil det fungere i 

praksis? Jeg kan se noen langsiktige problemer når ulike fagenheter skal jobbe tett 

sammen, ettersom man ofte vil fokusere på ulike elementer og aspekter på tvers av 

fagenheter. Likevel kan nye tolkninger og løsninger oppstå gjennom tverrfaglig 

samarbeid i utstillingsproduksjonene. 
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 Det var også noen praktiske årsaker til at museet måtte gjennomgå endringer. Salene 

på museet var i svært dårlig stand, og på mange områder var de upraktiske med tanke 

på publikum.  

 

Formidlingen fremover på KHM 

 Kronologien brytes ned og museet vil ha en tematisk utstillingsmodell. 

 

 Det er også en tanke om at formidlingen ved museet skal endre seg. Tanken er at man 

ikke lenger bare skal fortelle publikum. Formidlingen fremover skal i følge 

Bjerregaard være spørrende og utfordrende. Publikum skal dermed oppfordres til å 

tenke mer selvstendig, og de skal inviteres til å være med på litt av 

forskningsprosessen. Det store spørsmålet er om publikum kommer til å skjønne de 

nye utstillingene. 

 

 Bjerregaard er klar over at de nye utstillingene kan bli vanskelige å relatere til pensum 

og han sier at den nye formidlingen ikke vil være så direkte rettet mot skolebarn som 

den tidligere var, men han legger vekt på de nye mulighetene museet nå skaper. Man 

kan spørre seg om museet tjener mer på denne utviklingen enn det taper? Enkelte 

muligheter blir åpnet opp samtidig som man mister andre. 

 

 Museet vil satse på ulike typer utstillinger fremover. Særutstillingene, 

kjerneutstillingene, "Objektariet" og "den røde sone" vil være ulike arenaer hvor man 

kan teste ut ulike utstillingsformer og ulik formidling.  

 

 Tanken med "Objektariet" er å kun vise frem gjenstander uten noe særlig formidling 

knyttet til dem og dette tror jeg folk vil sette pris på. Det vil kanskje ikke være så 

relevant i forhold til skolen, men museet har ikke bare en plikt overfor skolen. Jeg har 

forstått det sånn at museet ønsker å bruke samlingene i størst mulig grad, og 

"Objektariet" vil være en passende arena å gjøre dette på. 
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 Kjerneutstillingene vil overta for den kronologiske basisutstillingen. Det er en del 

mennesker som reagerer på nedbrytningen av den kronologiske tankegangen. 

Kjerneutstillingene kommer til å samle gjenstander fra ulike perioder og kulturer. 

Kommer sammenhengen mellom gjenstandene til å være tydelige nok, eller vil folk 

slite med å skjønne poenget med utstillingene?  

 

 "Den røde sone" handler om å eksperimentere med utstillingsproduksjonen og skal 

invitere publikum til å være med på arbeidsprosessen. 

 

Forskningens plass i utstillingene 

 Utstillingene skal ikke lenger bare formidle forskningsprosjekter som er ferdige, men 

tanken er at utstillingene skal generere ny forskning og regnes som en del av 

forskningen. 

 

 Utstillingene skal gjenspeile mer aktuell forskning, i motsetning til hvordan det var 

før. De skal være forskningsbaserte og formidlingen skal i større grad være 

forskningsrelatert.  

 

Tverrfaglig samarbeid ved museet 

 Utstillingene fremover skal preges av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike 

fagenhetene ved museet i mye større grad fremover. Dette hører sammen med tanken 

om å samle museet og for å få frem nye perspektiver.  

 

 Utstillingen "Ta det personlig" var sterkt preget av endringsprosessen når det kommer 

til arbeidsmetoden som ble brukt. Det tverrfaglige aspektet ved endringsprosessen var 

en betydelig del av utstillingsproduksjonen". Det tverrfaglige samarbeidet som skapte 

"Ta det personlig" var en ny form for utstillingsproduksjon ved museet og ble 

gjennomført gjennom intense workshops.  

 

 Jeg fikk vite at produksjonen av utstillingene før ofte tok svært lang tid. Dette henger 

mye sammen med at man samlet alle involverte på koordinasjonsmøter og så gikk man 

hvert til sitt og jobbet med sin del, til det var tid for det neste arbeidsmøtet. I arbeidet 
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med "Ta det personlig" virker det som om man var svært fornøyde med workshopene 

som Vedeler og Lindøe forteller om.  

 

 Det at alle forskerne deltok i alle produksjonsfasene tror jeg gjorde mye med hvordan 

utstillingen utviklet seg. Mitt inntrykk etter intervjuene med Marianne Vedeler og Eili 

Lindøe var at arbeidsprosessen med utstillingen hadde vært svært vellykket, og "ta det 

personlig" er tydelig er resultat av tverrfaglig samarbeid. 
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Kapittel 4: Arkeologisk museum 

Det skjer store endringer på AM også. Basisutstillingen er pr. november 2016 fortsatt under 

ombygging og det er usikkert når basisutstillingen vil stå ferdig ettersom museet har enkelte 

utfordringer knyttet til finansiering og plassmangel. Enkelte deler av utstillingen står ferdig, 

som skjelettrommet som jeg vil komme tilbake til. Jeg vil i dette kapittelet presentere 

materialet knyttet til AM. 

 

4.1 Materialet 

Materialet fra AM baserer seg hovedsaklig på intervjuene jeg gjorde på museet med Kristin 

Armstrong Oma og Siv Kristoffersen om endringene som skal skje (Se vedlegg 3 for deler av 

intervjuet). Intervjuet med Oma og Kristoffersen skjedde samtidig og tok form av en samtale. 

Intervjuet ble gjennomført den 16. desember ved Arkeologisk museum i Stavanger.  

 

4.2 Museets nye oppbygning / utstillingsstrategi 

Kronologisk tankegang: 

Arkeologisk Museum skal i tiden fremover endre sin basisutstilling til å følge en kronologisk 

tankegang, ettersom den gamle basisutstillingen skapte stor forvirring blant publikum, noe jeg 

vil komme tilbake til senere. Den nye utstillingen vil fokusere på dybdedykk innenfor de ulike 

tidsperiodene og tanken er at man skal trekke frem de gode historiene for å treffe publikum. 

Formidlingen fremover vil også bli lettere å rette mot skolen.  

Kristoffersen og Oma står bak det nye oppsettet sammen med Bente Ruud, som er faglig 

ansvarlig for det utstillingsmessige og har stått for mye av designet til utstillingen. Den nye 

basisutstillingen vil ha en oppbygning som går bakover i tid. Man starter derfor med 

middelalder og går mot steinalder og noe de kaller mytisk tid, en del av utstillingen som er 

dedikert til det åndelige og mystiske. Den siste delen av utstillingen vil være et rom hvor de 

skal stille ut skjelettene i samlingen. Kristoffersen sier; "vi tenkte litt sånn at når du kommer 

utenfra fra dagens verden og det kjente, så er det mer naturlig å gå bakover." De fleste har en 

større kjennskap til middelalderen enn til for eksempel steinalder ettersom man har en større 

mengde kilder, gjenstander og monumenter. Som Oma påpekte så er læring kumulativt på den 
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måten at man bygger på det kjente. Det vil derfor være lettere å gå inn i utstillingen fra det 

man lettere kan kjenne seg igjen i, i stedet for å bli kastet inn i noe så radikalt annerledes som 

steinalderen. Likevel trekker Oma fram at det selvfølgelig blir vanskelig å kontrollere hvor 

publikum går. De finner ofte sine egne veier i utstillingen så hvordan det kommer til å fungere 

må man komme tilbake til når hele basisutstillingen står ferdig.  

En del av den nye basisutstillingen er åpnet. Dette er egentlig det siste rommet i utstillingen 

og er som nevnt et skjelettrom. Denne delen av basisutstillingen har fått navnet "Møt 

mennesket" og ble åpnet 26. april 2016. Her har man samlet en samling med skjeletter med 

den tanken at man skal få et verdig møte med menneskene i stedet for å se på menneskelige 

levninger som gjenstander. Skjelettene vil dermed bli stilt ut på en verdig måte, noe som ikke 

var tilfellet før. Oma forteller at det lå fem spedbarnsskaller i et av monterne i utstillingen 

sammen med noen bryner og keramikk. Det var svært få som faktisk skjønte at dette var 

spedbarnsskaller. Dette ville de gjøre noe med, og skape noe som ville gi en dramatisk og 

sterk opplevelse. Så fra mytisk tid vil man gå inn i skjelettrommet og i dette rommet vil tiden 

gå fremover igjen. Du vil dermed først se det eldste skjelettet som er det som blir kalt 

"Vistegutten", og så gå opp gjennom tiden. At levninger ble stilt ut som gjenstander er noe 

museet tar avstand fra. AM har tenkt mye på hvordan de best mulig skal stille ut 

menneskelevninger. Det er tydelig at dette er et viktig punkt for AM. Museet har som nevnt 

utfordringer knyttet til plassmangel og det at museet fått et eget rom dedikert til 

menneskelevninger forteller ganske mye om prioriteringene til museet. 

Hvorfor velger museet nå å forlate den tematiske utstillingsstrategien for å satse på en 

kronologisk oppbygning? Ettersom stortingsmelding 15 fortsatt er gjeldende for 

universitetsmuseene må AM fornye basisutstilingen, men det er også mange andre faktorer 

som har påvirket situasjonen på museet. Jeg vil nå trekke frem tankene bak endringsprosessen 

på AM. 

 

4.3 Tanker bak endringene 

Forskningsrelaterte årsaker 

Jeg spurte Oma og Kristoffersen om integreringen av forskningen i utstillingene var en sentral 

del av endringsprosessen på AM slik som den har vært på KHM. Oma sier "Det fungerer som 

et forskningsprosjekt på den måten at gjennom den utstillingen så har det, i hvert fall for meg, 
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satt i gang en stor tankeprosess rundt etikken med utstilling av menneskelevninger." Hun 

fortalte videre at det som har fungert på AM, med tanke på forskningens plass i utstillingene, 

er at de som lager utstillingen har vært forskere som har bidratt til forskningsarbeidet og 

fortolkningsprosessen. Hun påpeker riktignok at det ikke er planlagt på samme måte som i 

Oslo og det forskningsgenererende prinsippet er ikke en av hovedtankene bak ombyggingen. 

Hun sier: "vi har jo ikke noe... konkret tanke om at utstillingene skal ha en... feedback på den 

måten til oss som forskere, selv om det gjerne har det likevel, men det er ikke noe som er 

planlagt på den måten som jeg tror det er i Oslo."   

Det er dermed ikke en av drivkreftene bak endringene, men likevel så er forskningen som 

Kristoffersen og Oma påpekte er sentral del i utstillingene og vil fortsette å være det. Oma 

sier; "hvis vi tenker på sånn standpunktteori, så er jo vårt ståsted at man står et sted der vi vil 

at vår prosess som forskere skal være synlig for publikum."  

De har også tenkt at forskningsprosessen til en viss grad skal være synlig i utstillingene. 

Kristoffersen fortalte meg at de prøver å vise en del av tolkningsprosessen i utstillingene de 

har. I den temporære vikingutstillingen "Utferd" har de i tillegg til faktaopplysninger viet 

plass til å utfordre publikum med spørsmål som går rett inn på hvordan man skal tolke 

gravfunnene.  Disse spørsmålene er likevel "skjult" i fortellinger  for å sette i gang 

tankeprosesser hos publikum. Tolkningsprosessen er en viktig del av den arkeologiske 

forskningen. Oma sier, "Noen mener arkeologi er en empirisk vitenskap. Det mener ikke jeg, 

det er en fortolkende vitenskap." 

 

Formidlingsrelaterte årsaker 

Museet har nå foretatt retningsendringer fra den tidligere utstillingsstrategien med den nye 

basisutstillingen sin. I følge Oma så var det en helhetlig tankegang bak den gamle 

basisutstillingen, men det var også mange problemer med den som ofte gikk på hvordan 

publikum oppfattet selve utstillingen. Oma fortalte at den gamle basisutstillingen var delt opp 

i temaer. Disse temaene var for eksempel; mennesket, økonomi og samfunn. I hvert av disse 

temaene gikk man fra steinalder til middelalder. Det vil si at gjenstander fra steinalder og 

andre perioder lå spredt utover hele utstillingen og dette skapte ofte stor forvirring blant de 

besøkende. Det var ikke noen klar oversikt over periodene og dette vil de nå endre. Man tok 
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heller ikke hensyn til konteksten til gjenstandene, det vil si at gravgods fra samme grav lå 

spredt mellom ulike temaer slik at man ikke fikk fram at dette var fra en og samme grav. 

Den gamle utstillingen var også veldig statisk og bundet.  Kristoffersen og Oma fortalte meg 

at dersom man tok bort en del så falt hele strukturen sammen. Derfor vil den nye 

basisutstillingen være mye mer dynamisk slik at man har muligheten til å bytte ut enkelte 

elementer i fremtiden. Selv om den gamle basisutstillingen har fungert godt på en del områder 

så har det dermed vært elementer ved den som har gjort den svært forvirrende for publikum. 

Oma forteller at den gamle utstillingen ble "fragmentert litt etter litt når man har trengt 

utstillingsplass til andre utstillinger...".  

Det er også en tanke om å ta i bruk en mer oppdatert arkeologisk tankegang i utstillingen. 

Som Kristoffersen sier; "du skiller ikke mellom religion, økonomi og samfunn lenger nå i 

arkeologien som man gjorde tidligere så vi prøver å ta mer hensyn til en litt mer oppdatert 

forståelse av forhistorien." Museet har også fått høre fra formidlerne ved museet at den gamle 

utstillingen var vanskelig for dem å formidle. Oma fortalte at for et ikke-arkeologisk 

publikum så var det veldig vanskelig å skjønne noe som helst av utstillingen. Uten veiledning 

ble det nesten som en kunstutstilling uten at det ble fortalt noen historier. Fremover skal man 

prøve å sette de gode historiene i fokus slik at publikum lettere kan relatere seg til 

gjenstandene.  

En annen ting som både Kristoffersen og Oma påpekte er ønsket om å inkludere teknologi i 

utstillingen. De forteller at de var på besøk på Moesgård museum i Århus hvor de ble sterkt 

inspirert av hvor godt deres basisutstilling var organisert. Dette var en utstilling som var 

veldig opplevelsesbasert og som benyttet seg av ulik opplevelsesbasert teknologi for å skape 

sterkere inntrykk, og dette er noe som AM også kunne tenke seg å benytte seg av. Denne 

teknologien kan for eksempel dreie seg om interaktive skjermer og projektorer som illustrerer 

ulike elementer ved en utstilling. Moesgård museum har hatt veldig gode besøkstall i den siste 

tiden, og det kan jo ha en sammenheng med bruken av opplevelsesbasert teknologi. 

Naturligvis er det enkelte problemkilder som bruk av denne teknologi fører med seg. Med 

"arkeologiske" øyne dukker det jo opp et viktig spørsmål; hva skjer med de autentiske 

arkeologiske gjenstandene når man tar i bruk moderne teknologi i utstillinger? Vil de 

forsvinne til fordel for tekniske kuriositeter eller vil de bli forsterket?  

For både Kristoffersen og Oma er det veldig viktig å beholde de arkeologiske gjenstandene i 

sentrum. Kristoffersen sier: 
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 - Og så må det jo balanseres. De autentiske gjenstandene som du skal se de midt oppe 

 i alt sammen. Vår designer er veldig flink til akkurat det, å få fram gjenstandene og er 

 veldig god med lys. Det tror jeg er noe av det som vi klarer veldig godt..., å få fram 

 gjenstanden til tross for at man gjerne har noen effekter rundt".  

 

Bruken av teknologi kan være effektivt i utstillinger dersom det blir brukt riktig, men som 

Oma påpeker er det jo ikke en helt sikker retning å gå. Ettersom inkluderingen av mer 

teknologi i utstillingene er en trend man ser på mange museer, er det noen som frykter for 

museenes rolle fremover. En tanke går ut på at museene etter hvert vil bli sett på som 

unødvendige og meningsløse ettersom man får nye måter å studere gjenstander på (Smith 

2006:544). Hvorfor skal man gå på museet for å se på en gjenstand når man kan studere den 

like bra eller bedre ved hjelp av nett-tjenester og lignende? Dette er kanskje en overdreven 

tankegang, men det er likevel en tanke som en del mennesker deler. Det viktige blir å 

kombinere denne nye teknologien med utstillingene på en ordentlig måte slik at folk fortsatt 

har en grunn til å besøke museene.  

 

Praktiske grunner 

Et problem som de har på AM er plassmangelen. Kristoffersen fortalte at de måtte, på grunn 

av plassmangelen, rydde vekk den gamle basisutstillingen hver gang de fikk inn nye store 

temporære utstillinger og det har vist seg at man måtte få til en endring. Ettersom den gamle 

basisutstillingen var så bundet sammen kunne man heller ikke flytte på enkelte deler, ettersom 

de resterende delene da ville miste mye av grunnlaget sitt. Museet har søkt om et nybygg som 

ville hjulpet i stor grad når det gjelder å anskaffe flere temporære utstillinger utenfra, men 

denne søknaden er foreløpig avslått, noe som mest sannsynlig vil skape en del komplikasjoner 

for AM. 

Jeg la merke til at det var en viss usikkerhet knyttet til arbeidet med den nye basisutstillingen. 

Det virket som om Kristoffersen og Oma var litt nervøse med tanke på hvor lang tid arbeidet 

med denne basisutstillingen vil ta. Grunnet finansieringsproblemer så vil basisutstillingen 
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fokusere på enkeltdeler og det vil ta en stund før hele utstillingen står ferdig og jeg fikk 

inntrykk av at de var litt bekymret for at folk skulle miste motivasjon når det var en form for 

stillstand i arbeidet med basisutstillingen. 

 

4.4 Oppsummering og hovedpunkter 

Endringene på AM skiller seg fra KHM, men jeg la merke til at det var enkelte likheter i 

hvordan de tenker på de to museene. På samme måte som i forrige kapittel vil jeg nå trekke ut 

de viktigste punktene fra materialet jeg har gått gjennom. 

 

Generelle tanker bak endringen 

 Gjennom intervjuet fikk jeg inntrykk av at den gamle basisutstillingen hadde skapt en 

del frustrasjon. Selv om de påpekte at den hadde fungert godt på en del måter, så kom 

det ganske tydelig fram at de fleste var veldig glad for at den skulle endres. Med den 

nye basisutstillingen vil kanskje museet få en større frihet til å endre elementer 

underveis.  

 

 AM vil også prøve å holde basisutstillingen aktuell, men dette fikk jeg inntrykk av at 

var noe de var litt usikre på. De vil ikke være like frie som KHM med tanke på å 

oppdatere seg, men de vil med den nye basisutstillingen ha større mulighet til å endre 

utstillingen slik at den kan passe inn i ulike aktuelle problemstillinger. 

 

 Den gamle utstillingen var veldig statisk og bundet, den nye vil være dynamisk, slik at 

den kan endres. Om dette blir fulgt opp er litt usikkert. Jeg fikk inntrykk av at dette 

kanskje ikke ville bli fulgt opp i så stor grad, men det at man har mulighet til å endre 

den var viktig for AM. 

 

 Det var også noen praktiske årsaker til at utstillingen måtte byttes ut. Grunnet 

plassmangelen på museet så måtte hele basisutstillingen flyttes hver gang innlånte 

utstillinger skulle settes opp. Siden utstillingen var så statisk og bundet, kunne man 

ikke fjerne enkelte deler ettersom de resterende delene da ville miste mye av 

grunnlaget sitt. Dermed er det en tanke om å ha en mer praktisk løsning, men uten 
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nybygget som museet søkte om vil det mest sannsynlig bli en del praktiske 

utfordringer i den nærmeste tiden. 

 

Formidlingen fremover på AM 

 Den nye basisutstillingen vil være organisert på en kronologisk måte, men de skal 

også fokusere på enkelte dybdedykk. De kan ikke fortelle hele historien og velger 

derfor og fordele enkelte temaer mellom periodene og skal prøve å balansere disse 

temaene for å dekke ulike sider ved historien. Det var et stort fokus på å trekke frem 

gode historier som publikum lett kan kjenne seg igjen i. Dette er noe jeg også fikk 

inntrykk av hos KHM, hvor det var de store spørsmålene som skulle tas opp. Det 

virker som om begge museene tenker at den beste måten å treffe publikum er å ta opp 

temaer som man lettere kan relatere seg til. 

 

 Noe jeg la merke til i intervjuet var at AM satte skolen høyt på sin prioriteringsliste. 

Mye av grunnen til at den gamle basisutstillingen ble tatt ned var at de fikk 

tilbakemelding fra skolen om at den var svært vanskelig å forstå for barna og dette tok 

AM til seg. I intervjuet ble det sagt at skolen er en sentral del av AM sitt 

samfunnsoppdrag og at dette har vært en drivkraft bak endringen. Det virker som om 

AM prioriterer skolen i større grad enn KHM. 

 

 Jeg spurte om målgruppen til den nye basisutstillingen, og svaret jeg fikk var at de 

satset på tre generasjoner, men er dette egentlig mulig? Kan man lage en utstilling som 

kan treffe tre generasjoner eller må man inngå visse kompromisser for å skape et 

helhetlig inntrykk? 

 

Forskningens plass i utstillingene 

 En ting jeg la merke til var at AM ikke hadde samme fokus på å generere ny forskning 

med utstillingsstrategien sin. KHM derimot har derimot dette som et spesifikt mål. 

Med dette mener jeg ikke at AM ikke genererer noe ny forskning gjennom 

utstillingene sine, men KHM har gjort det veldig tydelig at dette er et av hovedmålene 

med endringsprosessen. Jeg fikk ikke inntrykk av at dette var et av hovedmålene på 

AM. Det var heller større fokus på formidlingen og kontakten med publikum.  
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 Likevel fikk jeg inntrykk av at de ville inkludere litt av forskningsprosessen i 

utstillingene. Dette vil de gjøre i formidlingen på utstillingene, ved at de trekker frem 

viktige spørsmål og oppfordrer publikum til å tenke selv hvordan ting kan ha vært. 

Dermed blir publikum til en viss grad involvert i fortolkningsprosessen.  

 

Tverrfaglig arbeid 

 AM har i lang tid hatt en tverrfaglig tradisjon. Spesielt med tanke på 

naturvitenskapelige fagenheter som botanikk, geologi og klimaforskning. Denne 

kontakten vil fortsatt være sterk fremover, men Oma og Kristoffersen påpeker at 

museet også vil legge større vekt på andre fagenheter som religionsfag, sosiologi og 

antropologi fremover 
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Kapittel 5. Diskusjonen 

I dette kapittelet vil jeg fokusere på de sentrale temaene i problemstillingen min som jeg 

undersøkte gjennom intervjuene. Jeg vil først sammenligne endringsprosessene på KHM og 

AM. Jeg vil analysere forskjellene og likhetene man kan finne og diskutere hvordan to 

universitetsmuseer kan bevege seg i to forskjellige retninger på samme tidspunkt.  

Jeg vil deretter vurdere enkelte områder knyttet til utstillingsstrategien på KHM. Jeg vil 

diskutere hvilken plass forskningen burde ha i utstillingene og hva forholdet mellom 

forskningen og formidlingen kommer til å være ved museet fremover. Ettersom formidlingen 

kommer til å endre seg vil jeg også vurdere hvordan man best kan formidle forskning til 

publikum. Jeg vil også diskutere hvilke ansvarsområder museene har. 

Etter dette vil jeg prøve å besvare et spørsmål som er ganske komplekst; hva med skolen? 

Hvilken rolle burde museene ha i forbindelse med skoletjenesten? Her vil jeg vurdere litt 

nærmere hvordan endringene på KHM kommer til å påvirke kontakten med skoletjenesten. 

 

5. 1 KHM og AM - en sammenligning 

For å starte denne sammenligningsprosessen lagde jeg en tabell hvor jeg trakk ut de viktigste 

elementene fra intervjuene. Gjennom en komparativ metode delte jeg opp materialet i 

kategorier for sammenligningen. På denne måten fikk jeg også mer oversikt over forskjellene 

og likhetene mellom de to universitetsmuseene. Jeg vil nå først presentere tabellen, deretter 

vil jeg vurdere forskjellene og likhetene mer detaljert 
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5. 1.1 Tabell for sammenligning av KHM og AM 

 KHM AM 

Hvorfor trengte museene 

en endring? 

- Stillstand på museet. 

- En tanke om at utstillingene ikke 

var aktuelle lenger.  

- Salene var i dårlig stand.  

- Et ønske om å samle museet i 

større grad, og man vil minske 

byråkratiet. De tre f'ene skal føres 

nærmere hverandre.  

- Den forrige utstillingen var veldig 

forvirrende for publikum. 

- Vanskelig å formidle (spesielt til 

skolene).  

- Det er et ønske om å ha en mer 

dynamisk utstilling hvor man har 

mulighet til å fornye enkelte 

aspekter og holde utstillingen 

relevant. 

- Den gamle basisutstillingen var 

upraktisk.   

Formidlingen på museet i 

tiden fremover 

- Spørrende og utfordrende overfor 

publikum. 

- Tematisk fremstilling, bryter med 

kronologien.  

- Vil fokusere på de store 

spørsmålene. 

- Den nye formidlingen vil ikke 

være rettet direkte mot skolen slik 

den har vært tidligere. Kan bli 

vanskelig å knytte til skolenes 

pensum.  

- Vil kanskje åpne opp nye 

muligheter hos andre målgrupper 

som f.eks.  universitetsstudenter og 

akademikere.  

- Lettere å forstå.  

- Basert på en kronologisk 

fremstilling.  

- Vil fokusere på de gode 

historiene.  

- Pedagogisk og rettet mot tre 

generasjoner.  

- Formidling overfor skolen er 

svært viktig for AM. 

Forskningens plass i 

utstillingene 

- Utstillingene skal generere ny 

forskning, ikke bare formidle 

overfor publikum.  

- Utstillingene skal fungere som 

del av forskningsprosjektene, ikke 

bare formidle fullførte prosjekter. 

- Utstillingene skal være aktuelle  

med tanke på forskning. 

 

 

 

- Det er ikke et konkret mål om å 

generere ny forskning med 

endringene som skjer på AM. 

- Men forskningen skal være litt 

synlig, utstillingene skal vise deler 

av forskningsprosessen/ 

tolkningsprosessen i utstillingen.  



44 
 

 

 

Kontakten med skolene 

- Den nye strategien vil medføre 

problemer med tanke på kontakten 

med skolene. 

- KHM har likevel tatt noen grep 

for å holde på skolen. I "Kollaps" 

skal det være et eget område hvor 

man kan formidle norsk steinalder 

til skolene. 

- Men vanskelige å basere pensum 

på de nye utstillingene. 

- Kan føre til at museets tilbud til 

skolene blir tynnere. 

- Museet vektlegger andre 

målgrupper og skal prioritere 

annerledes fremover. 

- Vil ha bedre kontakt med skolene 

og en utstillingsform som er lettere 

for skolebarn å forstå.  

- Ser på kontakten med skolene 

som en sentral del av museets 

Samfunnsansvar. 

- Vil ha et godt tilbud til skolene 

samtidig som man også holder på 

historieinteresserte generasjoner. 

Tverrfaglig samarbeid - KHM vil i større grad satse på 

tverrfaglig arbeid fremover.  

- Dette henger sammen med tanken 

om å samle museet og det å skape 

en bedre arbeidsplass og en mer 

givende produksjonsprosess.  

- "Ta det personlig" tok det 

tverrfaglige aspektet på alvor. 

- Utstillingsproduksjonen tidligere 

tok ofte veldig lang tid og var 

preget av oppdeling og individuelle 

arbeidsoppgaver.   

 - Den nye arbeidsmetoden ble 

gjennomført gjennom workshops 

og intense arbeidsperioder.  

- Alle (som kunne) var med 

gjennom hele prosessen.   

- Lagarbeid. 

- AM har i lang tid hatt en 

tverrfaglig tradisjon. Spesielt med 

tanke på naturvitenskapelige 

fagfelt.  

- Vil fortsette med dette fremover, 

men AM vil også utvide det 

tverrfaglige aspektet ved 

basisutstillingen med større fokus 

på religionsfag, antropologi og 

sosiologi.  

 

 

5. 1.2 Sammenligningen 

Når to universitetsmuseer går i ulike retninger i forhold til utstillingsstrategi på samme tid, 

kommer et viktig poeng fram. Nemlig at det eksisterer ulikheter i hvordan man tenker at man 



45 
 

best kan formidle arkeologiske gjenstander og kulturer ved et museum. Det viser også tydelig 

at det finnes ulike synspunkter når det gjelder hvordan man skal organisere utstillinger for å 

tilrettelegge denne formidlingen. Det er likevel noen vesentlige likheter i tankegangen bak 

begge prosessene. Jeg vil nå gå gjennom likhetene og forskjellene mellom de to museene og 

diskutere grunnlaget for hvorfor de velger å gå i forskjellige retninger. 

Jeg vil først trekke frem de vesentligste forskjellene mellom KHM og AM. Det første jeg 

tenkte på når jeg vurderte situasjonene på museene er hvordan KHM går vekk fra den 

kronologiske oppbygningen, mens AM velger å gå tilbake til en kronologisk oppbygning av 

sin basisutstilling. Hvordan kan to universitetsmuseer ta to så forskjellige skritt? Det er 

tydelig et ønske på AM å få en utstilling som er lettere å formidle til publikum ettersom den 

tidligere basisutstillingen var nokså forvirrende som Oma fortalte. Planen deres er nå å ha en 

klar oppbygning og en kronologisk struktur som vil være lettere å formidle til for eksempel 

skolebarn.  

Hvorfor velger KHM da å gå en annen vei? Ettersom den gamle basisutstillingen på historisk 

museum har stått uforandret i lang tid, har nok dette ført til et sterkt ønske om å fornye den fra 

museet side. Likevel virker det som om det har vært store diskusjoner om valget å gå vekk fra 

den kronologiske oppbyggingen. Arkeologene ved museet var de som var skeptiske til ideen 

og dette er ikke så rart ettersom hele det arkeologiske faget er basert på en klar og strukturert 

kronologi. Andre var skeptiske i forhold til hvor vanskelig det kommer til å bli å formidle til 

skolene.  

På den andre siden så vil KHM med den nye strategien skape nye muligheter ved museet. 

Muligheter man ikke hadde med den tidligere organiseringen. Museet har muligheten til å 

holde seg mer oppdatert og aktuell ved å kunne endre på kjerneutstillingene underveis. Man 

får også generert nye spørsmål og kanskje nye tolkninger ved å se på ulike tidsperioder og 

kulturer i forhold til hverandre. Diskusjonen rundt hvorvidt man skal tilrettelegge 

formidlingen ved museet med tanke på skolene er ikke en ny debatt. George E. Hein 

(2006:342-343), som er professor emeritus ved Lesley University, skriver om denne debatten 

og trekker frem George Brown Goode som var administrator ved Smithsonian Institution. 

Goode skrev på slutten av 1800 tallet at museene ikke var de rette institusjonene med tanke på 

undervisning av barn (Goode 1991 [1888]:307). Likevel var han en forkjemper for tanken om 

at museet skulle være en utdannende institusjon, men da rettet mot en eldre målgruppe.  
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AM velger å ta en retning hvor man satser på en kronologisk basisutstilling som er lett å 

forstå. Den gamle utstillingen var delt opp i konkrete temaer og brukte gjenstander fra ulike 

tidsperioder for å belyse disse temaene. Som Oma fortalte så hadde man for eksempel et tema 

som økonomi, og innenfor dette temaet hadde man gjenstander fra steinalder til middelalder, 

og det samme gjaldt for andre temaer som samfunn og religion. Dermed var de ulike 

tidsperiodene spredt utover hele utstillingen, noe som skapte stor forvirring blant et ikke-

arkeologisk publikum. Museet fikk tilbakemeldinger, fra både formidlerne og skolene, om at 

det var mange som hadde vansker med å skjønne oppbygningen uten å bli guidet rundt. Folk 

skjønte ikke hvor de skulle gå for å se på for eksempel steinalder ettersom samlingen var 

spredt utover hele utstillingen.  KHM vil derimot ikke gjøre akkurat dette. Man velger i stedet 

å trekke ut temaer som man kanskje ikke ville tenkt på i samme sammenheng for så å prøve 

knytte disse sammen til noe nytt. Kjerneutstillingen "Kollaps" viser dette godt ved å ta 

utgangspunkt i Norsk pionerbosetting i Steinalderen, polynesisk kosmologi og urban dyrking. 

Om publikum kommer til å skjønne hvorfor disse temaene er del av samme utstilling er det 

for tidlig å si noe om. 

En annen forskjell er hvordan museene ser på forholdet mellom forskning og formidling. 

KHM har en konkret tanke som går på sammenslåingen av forskning og formidling. Som jeg 

skriver ovenfor så er tanken at man ikke lenger bare skal fortelle om forskningsprosjekter, 

men man skal prøve å involvere publikum og invitere dem inn i prosjektene ved å ha en slags 

spørrende og problemorientert formidling. KHM vil vise publikum prosessen bak 

utstillingene, og med "den røde sone" invitere publikum til å delta i ulike aktiviteter. AM har 

ikke slike målsettinger med den nye basisutstillingen, det skal sies at for å få til noe slikt er 

man avhengig av relativt stor plass noe som kan bli vanskelig med de foreløpige lokalene til 

AM. AM har likevel andre tanker om hvordan man kan sette publikum inn i en forståelse av 

forskningen. De har lagt vekt på å vise litt av fortolkningsprosessen i utstillingene, noe som 

gir en tanke om hvordan forskerne faktisk finner fram til kunnskapen som blir formidlet ved 

museet. Dette blir vist i tekstene på utstillingen hvor gjenstandene ofte blir knyttet til historier. 

I disse historiene blir de viktige spørsmålene påpekt og alt er rettet mot et publikum på en 

måte som er lett å oppfatte. 

Det er også en del likheter som jeg har oppdaget gjennom intervjuene mine i tankene bak 

endringsprosessene selv om retningene som blir tatt er ganske annerledes. Noe jeg la merke til 

var at begge museene legger en stor vekt på tverrfaglig arbeid. AM har lenge hatt sterk 

tilknytning til naturvitenskapene og som Oma fortalte var det mange som påpekte at dette 
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måtte komme frem i den nye basisutstillingen. AM har siden opprettelsen vært en tverrfaglig 

forskningsinstitusjon som i lang tid har knyttet arkeologi, kulturhistorie, naturvitenskap og 

museologi sammen i utstillingene (Nitter 2012:109), og dette vil fortsette å prege museet i 

tiden fremover. Som jeg nevner ovenfor så har også KHM en tanke om å legge vekt på det 

tverrfaglige arbeidet ved museet, noe som man ser gjennom arbeidet med utstillingen "Ta det 

personlig". I arbeidet med denne utstillingen jobbet designerne, etnografene, arkeologene, 

formidlerne og andre folk fra andre fagfelt sammen og de fleste forskerne som deltok ble med 

gjennom hele prosessen. Dette var noe helt nytt for museet.   

Begge museene har også tenkt at utstillingene deres skal kunne oppdateres og holdes aktuelle 

selv om det selvfølgelig er forskjeller i hvordan de tenker at dette skal skje. Basisutstillingen 

på AM skal nok være en fast utstilling som det er ment at skal kunne stå lenge uten 

nødvendigvis å måtte endre den, men tanken er at man skal ha muligheten. AM har brukt og 

tenker å bruke mye penger på ordentlige montre til den nye basisutstillingen, noe som er svært 

dyrt. I forhold til kjerneutstillingene på KHM skal det gjøres litt enklere løsninger ettersom 

det skal være lettere å gjøre endringer. Museene deler uansett tanken om at man skal kunne 

fornye utstillingene. Gjennom de ulike intervjuene jeg gjennomførte, var det et ord som gikk 

igjen på begge museene, og det var at museene skulle være "dynamiske". Jeg ble fortalt at den 

gamle basisutstillingen ved AM var veldig statisk bundet. Tok man vekk en del eller endret 

noe så falt hele utstillingen sammen. Det var en helhetlig tanke bak den som ikke tillot 

endringer. En slik struktur vil ingen av museene benytte seg av. Det må likevel påpekes at 

kjerneutstillingene på KHM og basisutstillingen på AM har svært forskjellig struktur og 

eventuelle endringer vil skje på ulike måter. Strukturen på kjerneutstillingene gjør det mulig å 

fjerne et helt tema og erstatte det med et annet, men man må gjøre et utvalg og man får ikke 

dybden ved å ha hele den kronologiske vekten bak utstillingen som man får ved AM. 

Et annet likhetstrekk er at begge museene vil vektlegge de gode historiene og de viktige 

spørsmålene. Dette er for å i større grad treffe publikum. På dette punktet tenker KHM og AM 

likt, men det er tydeligvis ulike tanker knyttet til hvor mye utstillingenes oppbygning har å si 

for publikum. Selv om AM vil ha en kronologisk logikk så må de gjøre et utvalg innenfor de 

ulike tidsperiodene og da er det naturlig for dem å velge det som er knyttet til gode historier. 

Det er umulig å fortelle hele historien på en god måte, derfor velger man å trekke ut enkelte 

temaer, og begge museene har et ønske om å sette i gang tanker hos publikum med å ha en 

spørrende form for formidling. AM vil som KHM oppfordre publikum til å tenke litt rundt 

forttolkningsprosessen i utstillingene, men KHM har i tillegg planer om en mer detaljert 
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publikumsinteraksjonen i utstillingene som man kan se i tankene bak "den røde sone". Selv 

om begge museene velger å tenke stort rundt viktige spørsmål så velger også KHM å satse på 

utstillinger uten ren formidling. Dette betyr at enkelte deler av museet skal være dedikert til 

gjenstandene og i disse utstillingene vil gjenstandene være i fokus uten tekster og lignende. 

 

5.2 Formidling og forventninger ved det moderne museet  

Museer er som mye annet et produkt av samtiden (Bedford 2014:23). Når samfunnet rundt 

endrer seg så er det naturlig at et museum endrer seg med samfunnet. Med denne endringen så 

må naturligvis også formidlingen ved museet utvikle seg. Museene påvirker i stor grad 

hvordan publikum oppfatter fagenheter som for eksempel antropologi (Ames 2004:81). 

Dermed er det viktig at man følger med på hva museene gjør og hvordan de endrer seg 

ettersom museenes påvirker hvordan man oppfatter ulike kulturer og samfunn. 

Det moderne samfunnet vi lever i er ikke en anonym masse med forbrukere, men er i stedet 

delt opp i grupper med ulike tanker og interesser. Denne kulturelle pluralismen skaper store 

utfordringer for museene. Mer og mer så forventes det at museer skal opprettholde kontakt og 

bånd med mange ulike samfunnsgrupper. Minoritetsgrupper forventer de samme privilegiene 

og rettighetene også med tanke på museene (Ames 2004:94), men kan et museum oppfylle 

krav fra mange ulike grupper? Kan museene "blidgjøre" alle minoriteter og samfunnsgrupper 

eller må man prioritere for å kunne gi fullstendige nok representasjoner og installasjoner 

knyttet til bestemte grupper? KHM har gitt inntrykk for at de ønsker god kontakt med diverse 

samfunnsgrupper og med sin nye strategi vil de kanskje også ha større mulighet til å møte 

eventuelle krav og ønsker disse gruppene kan komme med. For meg virker det som om dette 

har vært en av tankene bak valget av den nye strategien og opprettelsen av kjerneutstillingene.  

Stephen E. Weil (2004:74-75), som var "senior scholar emeritus" ved Smithsonian Institution, 

skrev om utviklingen av de moderne museene. Han skrev at det var en tanke på 1970-tallet at 

museet hadde fem viktige ansvarsområder. Disse ansvarsområdene var; innsamling av 

gjenstander, konservering, studering av gjenstandene, tolking av gjenstandene og å stille ut 

gjenstandene. Weil skrev at dette endret seg og at man etter hvert reduserte disse ned til tre 

ansvarsområder; Bevare gjenstander, studere gjenstander og kommunisere. Dette vil si at 

utviklingen av de moderne museene har gått i en retning hvor man i større grad har lyst til å 

ha en større kontakt med publikum. Det er nettopp dette som skal skje på KHM. Man skal 
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ikke stille ut gjenstander uten mål og mening, men man skal ha en form for interaksjon med 

publikum.  

I kapittel 1 skrev jeg om begrepet formidling og hvordan det finnes ulike definisjoner av 

begrepet. Bjerregaard (2014:117) bruker begrepet "communication" i artikkelen sin. Dette 

bruker han som den engelske oversettelsen av ordet formidling. Man ønsker ikke lenger bare å 

ha en enveisrettet form for formidling hvor man bare forteller publikum hvordan ting henger 

sammen. Selv om det er variasjoner i hva man legger i slike uttrykk som kommunikasjon og 

formidling så handler det hovedsaklig om hvordan man forholder seg til publikum på. 

Bjerregaard fortalte i intervjuet at formidlingen ved museet i tiden fremover kommer til å 

involvere publikum i mye større grad en tidligere. Det virker som om KHM har en klar tanke 

om dette, og opprettelsen av "den røde sone" er et resultat av dette. Forskningsformidlingen er 

et felt som vokser og endrer seg. Flere steder blir det gjort endringer i formidlingen for å gjøre 

den til en reel toveisrettet kommunikasjon (Christensen 2012:127).  

Det er menneskelig å søke etter enkle svar på komplekse spørsmål, men virkeligheten er 

sjelden slik. John H. Falk og Lynn D. Dierking (2004:139) som begge er Sea Grant 

professorer ved Oregon University, trekker frem et eksempel i artikkelen sin. De skriver om 

populariteten til ulike lærere på medisinstudiet slik en lege opplevde det under studietiden sin. 

Lærerne som ga enkle svar og som ikke la vekt på ulike tolkninger var ofte godt likt av 

studentene, mens lærerne som ga flere alternative tolkninger, som ofte var motstridende, ikke 

var særlig populære. Legen fortalte at det var slik ettersom det krevde mer av dem 

intellektuelt, og han legger vekt på at han med årene skjønte at de enkle svarene ofte var feil. 

Dette tror jeg kan overføres til formidlingen på mange museer i dag, og det finnes ulike 

oppfatninger rundt hvilken formidlingsmodell museene bør ha. Skal publikum bli fortalt 

hvordan ting var før i tida eller skal de bli utfordret til å tolke ting selv og prøve å se ting på 

ulike måter? Arkeologi er et fag som baserer seg på tolkninger og man kan sjelden være 

sikker på hvordan ting var. Dette er noe man burde involvere publikum i og det er denne 

tanken som ligger bak den nye profilen til KHM, men kunne museet ha gjort dette og fortsatt 

beholdt den kronologiske oppbygningen? Museet ville nok ikke ha vært like frie til å 

eksperimentere og dette er et viktig poeng. KHM vil kunne eksperimentere med 

utstillingsvariantene sine, derfor har de utviklet de fire flatene sine. Og med den nye 

oppbygningen vil de også ha større mulighet til å knytte forskningen  til formidlingsarbeidet. 

Dette er en av de viktigste endringene på KHM og vil kanskje føre til et mer samlet museum.  
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Et av underspørsmålene mine handler om hvordan formidlingen vil endres på KHM i tiden 

fremover, og dette får frem et annet problemområde. Hvordan bør formidlingen være på et 

museum for at man skal treffe flest mulig publikummere? Hvordan skal man organisere 

utstillinger for å få flest mulig mennesker til å bli interessert i dem? En tanke er å ta i bruk nye 

metoder for å involvere publikum. I intervjuene fikk jeg en del informasjon om hvordan 

museet har tenkt til å "aktivere publikum". Jeg må igjen nevne at dette er område som er 

under arbeid så endringer kan skje, men tanken om at man skal involvere publikum i 

utstillingsprosessene vil nok bli en sentral del av museets virksomhet i fremtiden.  

Å få et innblikk i prosessene på museet er blitt en viktig del i den nye visjonen når det 

kommer til å involvere publikum. Det er viktig å skjønne at kunnskap er noe som blir 

produsert i prosesser (Maurstad og Hauan 2012:13). Kunnskap blir til gjennom ulike 

koblinger mellom forskere og deres verktøy og det som blir forsket på. I tillegg til at det er en 

del andre elementer i omgivelsene rundt som også er med på å skape kunnskapen. Det er 

dermed dukket opp andre spørsmål som man må vurdere. Sharon Macdonald (2002:94) er 

professor i sosialantropologi ved Humboldt-universitetet i Berlin og har også en deltidsstilling 

som professor i kulturell antropologi ved University of York. Hun skriver at vi må stille 

spørsmål rundt slike kulturelle produkter. Hvem er det som produserer kunnskapen og hvor 

blir den produsert? Hun skriver at vi må stille slike spørsmål ettersom vi ofte ikke har 

kunnskap nok eller mulighet til å analysere slike prosesser. Sånn sett så tar KHM er stort steg 

i riktig retning ved å faktisk invitere publikum til å delta mens prosessene faktisk er i gang. 

Det er det som er tanken i hvert fall, at man skal kunne komme inn mens arbeidet er i gang for 

å kunne forstå prosessen tydeligere. Ved å involvere publikum på denne måten kan man 

kanskje også nå et publikum som ikke er vant til akademiske tankeganger og på den måten 

generere nye tolkninger og synsvinkler. Tanken er å gå utenfor den konvensjonelle 

akademiske tankegangen (Bjerregaard 2014:122). 

Det er flere tanker rundt hvordan museet planlegger å involvere publikum. Mange av de nye 

utstillingene skal bli sett på som pågående forskningsprosjekter og ikke prosjekter som er 

avsluttet og ferdig analysert. Dermed vil man bli invitert til diskusjoner og aktiviteter hvor 

man kan være med å påvirke forskningen, men hvordan kommer dette til å virke i praksis? Er 

publikum kvalifisert nok til å kunne bidra til slik forskning? Og er det mange nok 

publikummere som faktisk ønsker å delta på denne måten? Det virker som om responsen 

angående dette har vært positiv. En av de mest spennende plattformene som er opprettet er 

"den røde sone" som skal eksperimentere med utstillingsvirksomheten og samspillet med 
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publikum, men det trekker frem et nytt spørsmål; hvor synlig skal forskningen være? Skal 

publikum få innsyn til alle aspekter ved forskningen? Selv de delene som egentlig er lite 

underholdene og som få kan forstå? Ikke alle deler av en forskningsprosess er like lett å 

anvende mot et ikke-akademisk publikum. 

Et annet punkt som er viktig å ta opp her er hvordan KHM har endret seg i forhold til vekten 

de legger på tverrfaglig samarbeid i både forskningen og utstillingsproduksjonen. "Ta det 

personlig" er et godt eksempel på hvordan en slik utstillingsprosess kan fungere. Her samlet 

forskere seg fra ulike fagfelt og alle som hadde mulighet ble med gjennom hele prosessen. 

Det vil si at for eksempel utstillingsdesigneren var med også i arbeidet med konseptet og 

forskerne var også med i arbeidet med designet på utstillingen. Alle samarbeidet også med 

tanke på formidlingen i utstillingen. Det er riktignok ikke alltid at tverrfaglige samarbeid er 

like lett. Marianne Nitter (2012:107), som er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, 

skriver om tverrfaglige samarbeid knyttet til klimaforskning og hvordan det kan oppstå 

konkurrerende syn på ulike problemstillinger ettersom hvert fagfelt har egne metoder og 

måter å tolke ulike elementer på. Dette kan overføres til situasjoner og prosjekter på museer 

ettersom det her også er mennesker fra ulike fagfelt. Det er ikke vanskelig å tenke seg at for 

eksempel at en etnograf vil vektlegge andre ting enn for eksempel en arkeolog, men slike 

situasjoner fører til diskusjoner mellom fagenhetene, som igjen kan føre til en utvidet 

forståelse av et prosjekt. I en utstillingsprosess tror jeg dette er viktig.  

Når man snakker om formidlingen på KHM og hvordan den kommer til å endre seg så er det 

et område som skiller seg ut som det kanskje viktigste. Dette er formidlingen overfor 

skoletjenesten. Mange er usikre på om det er lurt at man går vekk fra den kronologisk 

oppbygningen ved museet, men dette gir også nye muligheter for museet. Dette vil jeg nå gå 

nærmere inn på.  

 

5. 3 "Hva med skolen?" 

Under arbeidet med intervjuene så var det et tema som stadig vekk ble trukket fram både fra 

KHM og AM. Dette dreide seg om hvilke konsekvenser endringene kommer til å skape for 

skolene og formidlingen mot skoletjenesten. I intervjuene oppdaget jeg at museene legger ulik 

vekt på utstillingenes relevans til skolen. Mens AM ser på formidlingen overfor skolen som 

en sentral del av museets ansvar så fikk jeg inntrykk av at KHM i større grad vil søke seg inn 
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mot andre målgrupper. Med kjerneutstillingene og museets tematiske oppbygning, er det 

mange som er svært bekymret for at KHM ikke lenger vil klare å formidle Norges historie på 

en god nok måte til barna. Nedbrytningen av den kronologiske tankegangen ved museet vil 

naturligvis endre formidlingen i stor grad, men kan man fortsatt opprettholde et godt forhold 

til skoletjenesten samtidig som man prøver å inkludere flere målgrupper? 

Forskere på universitetsmuseene har ofte rettet sin forskning og formidling mot andre 

områder enn mot skolen, og skolen har dermed ikke alltid fått stor nok oppmerksomhet fra 

forskerne. Man kan dermed spørre seg om universitetsmuseene har den kunnskap og de 

nettverkene man trenger for å kunne formidle til skolene (Maurstad og Hauan 2012:25-26). 

Det er en spesiell jobb å transformere kunnskap man har i en forskningssammenheng til noe 

som er forståelig for skolebarn. Den gamle basisutstillingen i første etasje på KHM var veldig 

pedagogisk og rettet mot skoleverket, og sånn sett har man lenge hatt et godt forhold til 

skoletjenesten, men hvordan blir dette når kjerneutstillingene åpner?  

Det blir dermed viktig å ha et godt tverrfaglig samarbeid. Bjerregaard fortalte at de hadde en 

skoleformidler med da de arbeidet med oppsettet til "Kollaps", og dette tror jeg er svært 

viktig. Det at man hadde med forskere fra ulike fagdisipliner, men også formidlere med på 

laget gjorde at man fikk klare tanker om hvordan man kunne organisere utstillingen på best 

mulig måte. Skoleformidleren presiserte at selv om "Kollaps" handler om å smelte sammen 

svært ulike temaer så må man ha et område hvor man kun kan formidle norsk steinalder. Dette 

var med tanke på skoletjenesten. En slik utstilling ville uten dette være svært vanskelig å 

knytte til pensum og formidle på en ryddig måte til skolene. Med et eget område hvor man 

bare kan formidle steinalder uten at det "kolliderer" med andre temaer, har man muligheten til 

å formidle ting til skolene på en god måte. Dette ville kanskje ikke ha kommet fram hadde det 

ikke vært en skoleformidler med i prosjektet. Dette er et godt eksempel på hvor viktig et 

tverrfaglig samarbeid kan være. Selv om man ikke har en klar kronologisk oppbygning kan 

man likevel formidle enkelte viktige perioder og temaer til skolene på KHM, og i tillegg har 

man også det nye vikingtidsmuseet når det blir ferdig, hvor man får en samling av 

vikingtidsfunnene fra KHM.  

Med tanke på nedbrytningen av kronologien så er det en mulighet at KHM vil få mindre 

kontakt med skolene med mindre det vil bli gjort tiltak som gjør det enklere for skolene å 

knytte utstillingene til pensum. Læring er som Oma påpekte kumulativt. Så man burde bruke 

noe som barna allerede har et forhold til for å kunne bygge videre på det. Når man lærer tar 



53 
 

man utgangspunkt i erfaringer, inntrykk og tidligere kunnskap og så bygger man på det med 

ny kunnskap. En tydelig kronologi kan hjelpe til med dette, og gjøre at man kan feste 

informasjonen til noe kjent. Hva skal barna relatere inntrykkene de får ved museet til når 

kronologien fjernes? 

Ettersom museet i større grad vil involvere publikum og aktivisere dem er det naturlig å tenke 

at dette også gjelder skolebarna. I de siste årene har man kommet langt med kunnskap knyttet 

til læringsprosesser og hvordan barn lærer best. Mange mener at barn lærer best ved å bruke 

alle sansene. Det vil si at de lærer best ved å erfare ting og løse oppgaver hvor man også må 

bruke kroppen og ikke bare hodet (Hausken, Skår og Steffenson 2012:46). Slike teorier og 

kunnskap knyttet til formidling mot barn er noe som har blitt plukket opp av 

universitetsmuseene også og man har ved flere museer gjennomført aktiviteter hvor barn må 

løse oppgaver hvor man ikke bare må tenke, men også bruke kroppen. På denne måten kan 

man skape nye metoder for å sette i gang læringsprosesser hos barna. Det er også en utbredt 

tanke om at interaktivitet på museer gir en bedre pedagogisk effekt ved at man får en mer 

nærere opplevelse, men det er også en voksende gruppe med motstandere til denne teorien. 

Mange er redde for at interaktiviteten ikke har en så pedagogisk effekt som det den er ment til 

å ha (Witcomb 2006:354). 

Aktiv læring er en type pedagogikk som det er delte meninger om. Mange er redde for at de 

faglige verdiene blir satt til side i en slik aktiv læringsprosess og at barna heller ser på det hele 

som en leketime (Hausken, Skår og Steffensen 2012:48-49). Om KHM kommer til å gå denne 

veien er tvilsomt, men når man går vekk fra den kronologiske tankegangen så må 

pedagogikken også endres. Det må også sies her at om KHM velger å gå i en retning hvor 

man vektlegger aktiv læring så vil det være en balansert form. Dette er tanken med de fire 

flatene ved museet. I "den røde sone" vil det legges opp til eksperimentering hvor publikum 

kan delta og bli involvert, men det er også andre områder som for eksempel "Objektariet" 

hvor gjenstandene alltid vil være i fokus. Samlingene vil dermed ikke forsvinne i all 

aktiviteten ved museet.  

Edmund Barry Gaither (2004:110-111), som er direktør og kurator ved museet National 

Center of Afro-American Artists, skriver at med dagens kulturelle pluralisme så er skolene i 

stor grad avhengige av museene for å gi elevene god nok forståelse av ulike kulturer. Han 

legger vekt på hvor viktig møtet med ulike kulturer og deres autentiske objekter er for denne 

forståelsen. Dette er et viktig poeng også for KHM fremover, men spørsmålet er om elevenes 
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forståelsen av diverse kulturer kommer til å minke ettersom disse autentiske gjenstandene 

ikke blir satt inn i en kronologisk og oversiktlig ramme. Gaither skriver i denne artikkelen 

hovedsaklig om amerikanske museer, men mye kan overføres til situasjonen ved norske 

museer. Han skriver videre at museene må tjene en bredere publikumsgruppe. Museer har 

ikke bare plikter overfor skolen, men også plikter som en sosial institusjon. Han skriver om at 

museet også har som oppgave å øke forståelsen mellom ulike grupper og restaureringen av 

enheten og samholdet i de ulike samfunnene (Gaither 2004:111). Jeg syns Gaither kanskje 

overdriver litt når han skriver om museets evner til å forandre verden, men jeg ser poenget 

hans, og dette med å øke forståelsen mellom ulike kulturer er noe som museet kanskje kan 

bidra med. "Kollaps" har potensialet til å ha en slik effekt ettersom ideen bak den er nettopp å 

se på ulike tidsperioder og kulturer i forhold til hverandre. Kanskje ser man likheter mellom 

fortidens kulturer og vår egen kultur som kan hjelpe til med å belyse enkelte aspekter ved oss 

selv. Likevel har museene opp gjennom historien ofte utelukket enkelte samfunnsgrupper som 

for eksempel barn, kvinner, arbeidsklassene og koloniserte folkegrupper (Bennett 2006:263). 

Trangen til å fornye museene og gjøre dem mer relevante har dermed fått museene til å sette 

mer fokus på denne sosialpolitikken. Dette ved å arbeide mer med å bygge relasjoner til ulike 

samfunnsgrupper og å fjerne utelukkelsen av ulike minoriteter (Crooke 2006:170). Kanskje 

vil dette skape en mer omfattende oppfattelse av historien og vil gjøre museene til en større 

plattform for diskusjon og et møtepunkt mellom ulike kulturer. 

Et viktig spørsmål kommer dermed fram; hva er det viktigste ansvarsområdet til et museum? 

Hva er de viktigste områdene som museet skal dekke? Dette er ikke enkle spørsmål og det er 

ingen enkle svar, men heller et stort antall ulike synspunkter. Mange vil nok svare at KHMs 

viktigste plikt er å formidle Norges historie på en god måte til befolkningen og skolene, mens 

andre vil heller ha et oppdatert og samfunnsengasjert museum som er i endring og som har 

mulighet til å fornye seg. Det er et vanskelig tema som har skapt store diskusjoner på KHM. 

Det er ikke tvil om at museene sliter med å skulle samle inn gjenstander, konservere dem, 

forske på dem, stille dem ut, operere som en utdannende institusjon og samtidig forsøke å øke 

populariteten til museet og konkurrere med andre museer (Kotler 2004:167) Er det i det hele 

tatt mulig for et museum å få til alt dette på en god måte?  

Museet har som nevnt andre plikter enn den overfor skolen og ved å gå vekk fra kronologien 

kan man kanskje skape nye muligheter. I tillegg til skolene kan man tenke seg at man har en 

plikt i forhold til andre befolkningsgrupper og ikke minst turister, og ved å gå denne veien så 

skaper man nye muligheter til hva man kan gjøre i utstillingene. Mange mener at museene har 
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en helt spesiell rolle i samfunnet i dag og at de ikke bare opererer innenfor konserveringen og 

forskningen, men at de fungerer som en offentlig arena og har en viktig sosial rolle i 

samfunnene. De er dermed viktige innenfor utdanning, politikk og også i forhold til å skape 

identiteter (Lanz og Montanari 2014:11). Museenes evne til å skape og fornye identiteter er et 

komplekst tema, og jeg vil ikke gå nærmere inn på det i denne teksten.  

Som jeg nevnte tidligere så ser man en utvikling hos mange museet i de siste årene, hvor de 

beveger seg i en budskapsorientert retning. Dette er tilfellet også på KHM. Gjenstandene vil 

fortsatt være i fokus, men det vil bli lagt mer vekt på andre ting i utstillingene enn før, som for 

eksempel rom for diskusjoner og for å kommentere aktuelle kontemporære saker. Museer med 

denne typen utdanningsmodell har en del kjennetegn. Gjenstandene vil for eksempel ikke 

alltid være i fokus, men er der for å fremheve store spørsmål (Skramstad 2004:124-125). Det 

er dermed svært ulike tanker rundt hvordan barn egentlig lærer best. Museer som har en slik 

budskapsorientert modell oppsto på grunn av usikkerhet rundt hvorvidt de tradisjonelle 

museene lærte skolebarna nok (Skramstad 2004:124). Den budskapsorienterte modellen var 

dermed en reaksjon på de tradisjonelle museenes utdanningsmodell.  

Bjerregaard har påpekt at KHM vil bruke en budskapsorientert modell, men til tross for dette 

har jeg et inntrykk av at gjenstandene fortsatt vil prioriteres. Bjerregaard påpekte i intervjuet 

hvor viktig det var for museet å bruke samlingene i større grad enn tidligere, og tanken med 

"Objektariet" er jo å ha gjenstandene i fokus uten budskap. Det virker nesten som om KHM 

tenker å hente elementer fra begge modeller. Det at museet vil sette fokus på spørrende og 

utfordrende utstillinger så vil jo dette ha stor innvirkning på elevenes oppfattelse av 

samlingene. Der hvor de før ble geleidet gjennom utstillingene og ble fortalt, skal de nå i 

større grad delta, og dette kan bli svært givende for dem. Det store spørsmålet er om skolene 

vil bli prioritert nok i produksjonsfasen til disse utstillingene. Jeg antar at KHM vil satse på 

andre målgrupper i større grad, det var dette inntrykket jeg fikk i intervjuet med Bjerregaard. 

Hva vil dette gjøre med museet på lang sikt? Hvis dette er en utvikling som fortsetter så vil vi 

nok se en endring i forhold til museenes bruk og forvaltning av samlingene sine. 
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Kapittel 6. Konklusjon 

Det er ikke lett å trekke en konklusjon når man jobber med omfattende problemstillinger. Jeg 

vil i denne konklusjonen først legge frem en gjennomgang av de viktigste punktene i 

prosjektet mitt. Dette vil jeg gjøre ved å presentere og svare på de tre underspørsmålene jeg 

valgte for å belyse problemstillingen min. Disse svarene vil være korte og konsise og vil 

fungere som et sammendrag av det jeg har kommet fram til. Deretter vil jeg besvare 

hovedproblemstillingen min og trekke en konklusjon. 

 

6.1 Gjennomgang av underspørsmål 

 

Underspørsmål 1: På hvilke konkrete måter skiller KM seg fra AM med tanke på endringene 

som pågår? 

Det må her påpekes at de to endringsprosessene er ulike på mange måter og på enkelte 

områder er det vanskelig å sammenligne de to prosessene. Det har likevel vært mulig å 

sammenligne situasjonen på de to museene på noen områder. Dette gjelder blant annet 

museenes tilnærming til publikum og det er noen åpenbare ulikheter i hvordan de to 

universitetsmuseene velger å organisere seg med tanke på dette. AM skal organisere 

basisutstillingen sin på en kronologisk måte, mens KHM skal bryte ned kronologien for heller 

å eksperimentere med formidlingen ved museet. AM vil ha en formidling som man lett kan 

anvende overfor skoletjenesten og de vil ha en utstillingsmodell som er enklere å forstå enn 

den gamle basisutstillingen. KHM vil satse på utstillinger som krysser tid og rom og som er 

utfordrende overfor publikum. Dette kan man se med tanke på kjerneutstillingene og "den 

røde sone". Kjerneutstillingene vil innføre en ny måte å bruke samlingene på, og man vil 

bruke disse utstillingene på å trekke frem spørsmål og temaer som publikum kan tolke. "Den 

røde sone" skal gi publikum et innblikk i utstillingsproduksjonen. KHM vil i tillegg sette av 

en del av museet til å vise frem gjenstander uten noe tilhørende formidling, noe de kaller 

"Objektariet".  

Det er tydelig at KHM vektlegger at det er mange ulike publikumsgrupper som museet har et 

ansvar overfor. Selv om AM også anerkjenner dette så virker det som de legger en betydelig 

vekt på forholdet til skolen. 
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En av de viktigste tankene bak endringene på KHM er at utstillingene skal være 

forskningsgenererende og bli sett på som en del av forskningen. Denne tanken finner man 

ikke på AM, hvor den nye basisutstillingen først og fremst skal formidle og lære publikum. 

Likevel så vil den nye basisutstillingen på AM inkludere enkelte elementer som skal inkludere 

publikum i forskningsprosessen. De vil for eksempel fremheve viktige spørsmål og 

forundringspunkter ved de ulike montrene slik at man kan få et inntrykk av hvordan 

fortolkningsprosessen har foregått. 

En annen forskjell mellom de to museene er at KHM satser på en enklere løsning med tanke 

på montre. De vil ikke kjøpe inn de dyreste montrene, dette fordi man lettere skal kunne endre 

på utstillingene underveis og. AM vil også ha denne muligheten, men ikke i like stor grad. Det 

virker som om de skal investere mer i montre, som er et tegn på at utstillingen ikke vil endres 

veldig ofte. AM har også prioritert montrene til den nye utstillingen fordi de har ulike typer 

materiale som er krevende å stille ut. Spesielt skjelettrommet er preget av dette. Montrene de 

har kjøpt inn til dette var veldig dyre og det er tvilsomt at utstillingen vil oppleve drastiske 

endringer i den nærmeste tiden etter at den står ferdig. Tanken AM har om at basisutstillingen 

kan endres handler om at den nye utstillingen skal være dynamisk oppbygd slik at hvis man 

skulle trenge å endre noen elementer så lar det seg gjøre uten at hele utstillingen mister 

viktige deler. Det handler dermed mer om utstillingens form enn faktisk det å skulle fornye 

utstillingen regelmessig. 

 

Underspørsmål 2: I hvilken grad ble særutstillingen "Ta det personlig" preget av den nye 

utstillingsstrategien ved KHM? 

"Ta det personlig" var en av de første utstillingene som virkelig var preget av endringene ved 

KHM. Den nye organiseringen påvirket i stor grad arbeidsprosessen til utstillingen. 

Utstillingsproduksjonen tok sted gjennom intense workshops hvor alle de involverte deltok. 

Alle som hadde mulighet var dermed med på hele produksjonsprosessen. Det vil si at for 

eksempel forskerne og kuratoren for utstillingen også var med på designet av utstillingene. 

Slik har det ikke vært før. Utstillingsproduksjonen tidligere har vært preget av en oppdeling 

hvor hver forsker har gjort sitt for så å koordinere på møter, en prosess som kan vare i en lang 

tidsperiode.  
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Den nye modellen hvor alle involverte skal være med hele tiden henger sammen med det 

tverrfaglige aspektet ved endringsprosessen ved KHM. Tanken er at utstillingsproduksjonen 

skal være en morsommere opplevelse for de involverte noe som kan påvirke hvordan 

utstillingen utvikler seg. Ved at ulike fagenheter jobber sammen i intense perioder kan man få 

nye tanker om hvordan man best kan presentere et prosjekt. 

Utstillingen har også blitt preget på den måten at den har fulgt tanken om at utstillingene skal 

gå på tvers av tid og rom. Utstillingen har samlet inn pyntegjenstander fra utallige perioder og 

kulturer i samme utstilling. På denne måten kan man kanskje oppdage likheter og forskjeller 

mellom kulturer. Ulike verdier kan komme til syne, men også felles verdier. 

Man kan også se at utstillingen har vært forskningsgenererende. Ut ifra arbeidet med "Ta det 

personlig" så har det oppstått et nytt prosjekt som handler om karismatiske gjenstander. Dette 

er en viktig del av endringsprosessen og fører til at man viderefører forskningsprosjektene 

gjennom utstillingene. Man presenterer ikke kun det man har lært, men man leter også etter 

nye stier man kan utforske.  

Utstillingen hadde en tradisjonell formidling. Det vil si at utstillingen ikke gjorde noe spesielt 

for å aktivisere publikum. Gjenstandene var presentert med plaketter med tekst som forklarte. 

Denne biten var dermed ikke blitt påvirket av endringsprosessen i så stor grad. Likevel er det 

enkelte deler av utstillingen som er inkludert for å skape debatt, for eksempel smykket som er 

laget av kroppsfett. Det at de har valgt å inkludere sike innslag av moderne kunst fremhever 

debatt omkring kroppshysteri og forfengelighet. 

 

Underspørsmål 3: Hvordan påvirker endringsprosessen formidlingen ved KHM og hvilket 

ansvar har museet overfor skoletjenesten og andre publikumsgrupper? 

Formidlingen på KHM kommer til å endres i stor grad fremover. Museet vil gå vekk fra den 

tidligere modellen sin hvor de fortalte publikum hvordan ting var. Fremover vil man heller 

prøve å utfordre tankegangen til publikum. Det vil si at man vil aktivisere publikum og 

invitere til en dialog. Det er dermed tatt visse grep for å involvere publikum. Dette inneværer 

mer eksperimentelle utstillinger som "den røde sone" og kjerneutstillinger hvor strukturen på 

utstillingene skal utfordre publikums tankegang og fremheve sentrale problemstillinger. 
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Den nye tilnærmingen til publikum skaper dermed en god del bekymring med tanke på 

hvordan kontakten med skolene kommer til å bli i tiden fremover. Likevel virker det som om 

KHM ser flere muligheter med den nye strategien enn den gamle. Som et universitetsmuseum 

så har også KHM flere ansvarsområder enn bare til skolen. Museet skal fungere som både en 

sosial og en utdannende institusjon. Et annet spørsmål som ble trukket frem i diskusjonen var 

om museene er rette institusjoner til å lære skolebarn. Selv om noen mener at det holder med 

skolene, og at skolebarn ikke trenger museene for å lære om historie og arkeologi så mener 

jeg at dette er feil. Jeg tror museene er nødvendige for at skolebarn skal forstå historien på en 

bedre måte. Ved å møte de autentiske gjenstandene på et museum kan skolebarn få en helt 

annen forståelse og et annet bilde av gamle og fjerne kulturer, enn de ville fått ved kun å lese 

om disse kulturene på skolebenken. 

Det blir interessant å se på utviklingen på KHM fremover. Kanskje klarer de fortsatt å holde 

på en god kontakt med skoletjenesten selv om utstillingene kan bli vanskeligere å relatere til 

pensum. 

 

6.2 Konklusjonen 

Hovedproblemstilling: På hvilke grunnlag har det seg at to universitetsmuseer går i ulike 

retninger med tanke på utstillingsstrategi og sin tilnærming til publikum? 

Hovedproblemstillingen min er et spørsmål det ikke er lett å gi et enkelt svar på. Gjennom 

analysene jeg har foretatt meg så har jeg likevel kommet frem til noen slutninger. En 

bemerkning jeg har gjort meg er at det er noen slående likheter i tankegangene til de to 

universitetsmuseene. Begge museene ser verdien i å fokusere på store spørsmål og gode 

historier. Selv om AM skal ha en kronologisk basisutstilling så vil de ha ulike dybdedykk i de 

ulike tidsperiodene. Man kan aldri fortelle hele verdenshistorien, så det å fokusere på utvalgte 

temaer som man kan formidle bra vil nok være en god strategi.  

På tross av at de to museene deler denne tankegangen, så velger de likevel å satse på to svært 

ulike tilnærminger til publikum. Hvorfor skjer dette? Det mest sentrale jeg har kommet frem 

til i arbeidsprosessen min er hvordan de to museene legger ulik vekt på forholdet til 

skoletjenesten. AM ser kanskje på skolen som en viktigere del av sitt ansvarsområdet enn 

KHM gjør. Med dette mener jeg ikke at KHM ikke anerkjenner et ansvar overfor skolen. 

KHM har hatt og vil ha tilbud til skolene, men gjennom analysen jeg har gjort kommer det 
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frem at museet ønsker å prioritere flere målgrupper. Den gamle basisutstillingen på KHM var 

rettet mot skolebarn, og for å treffe andre grupper måtte dette endres og dette går ut over 

tilbudet til skolen. Jeg tror at det er ulike forventninger til de to museene. Jeg sier ikke at det 

ene museet er viktigere enn det andre, men det er ikke noen hemmelighet at de to museene er 

ulike med tanke på størrelse og besøkstall. 

En annen grunn er at menneskene bak endringsprosessene på de to museene kommer fra ulike 

bakgrunner. På AM så har Siv Kristoffersen og Kristin Armstrong Oma begge vært sentrale i 

arbeidet med den nye basisutstillingen. Både Kristoffersen og Oma har bakgrunn fra 

arkeologien og dette tror jeg har påvirket endringen i stor grad. På KHM derimot så er 

menneskene bak endringsprosessen også fra andre fagenheter som ikke har den kronologiske 

tradisjonen som arkeologer har. En del av arkeologene på KHM reagerte også negativt med 

tanke på å bryte ned kronologien, men nå virker det som om museet har god støtte internt med 

tanke på endringsprosessen. KHM har også en tanke om at museets samlinger skal brukes i 

større grad. Den nye strategien kan gjøre det enklere å bruke flere gjenstander enn man har 

gjort tidligere ved at man åpner for ny tematikk og nye koblinger mellom kulturer og 

perioder.  

Som jeg skrev tidligere i teksten så er det menneskelig å ville ha enkle svar på komplekse 

spørsmål. Da jeg gikk inn i dette prosjektet var jeg klar over at jeg ikke ville finne et enkelt 

svar på problemstillingen, men målet var heller ikke å finne dette. Målet med dette prosjektet 

var å belyse enkelte problemområder som er knyttet til museenes formidling og deres 

tilnærming til publikum. Noen av disse problemområdene har forhåpentligvis blitt litt 

tydeligere. 
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Intervju med Peter Bjerregaard 

Kan du fortelle litt om situasjonen på KHM i den siste tiden med tanke på endringene i 

utstillingsstrategien? 

Ja, altså den siste tiden må være de siste fire årene nesten. Jeg kom hit høsten 2011, og da kom jeg sammen med 

Rane Willerslev som ble direktør på museet i 2011. Den gang var jeg med i et forskningsprosjekt om død og tid, 

et tverrfaglig forskningsprosjekt hvor en del av det var å utvikle en eksperimentell tilgang hvor man blander 

forskning og utstillingsvirksomhet, og å dra utstillingsvirksomheten inn på et tidlig tidspunkt i 

forskningsprosessen for å få en effekt på forskningen. Så jeg kom ikke til å drive med mitt andre prosjekt, jeg 

skulle gjøre min post-doc egentlig, men jeg ble dratt inn i mange prosesser her i stedet, med en utredning og en 

ny basisutstilling og den type ting, men jeg kan si det grunnleggende, at tanken bak de endringene som vi holder 

på med, det er vel at en av museets store utfordringer over mange tiår er at man har ligget litt på etterkant rent 

forskningsmessig, og du kunne se på utstillingene vi hadde her i huset at det ikke var noen som var riktig 

aktuelle i arkeologisk forskning eller etnografisk forskning i prinsippet. Man hadde vel en tanke om å ikke si noe 

som ikke passet, man tok bare de bitene som var aller sikrest og formidlet videre. Det var der tanken begynte å 

utformes, kunne vi lage en type installasjon hvor vi bruker alt det vi tenker er vanskelig og problematisk å jobbe 

med; samlinger, forvaltning  og alt byråkrati i samarbeidet rundt utstillinger. Kunne vi si at de her forhindringene 

i prinsippet er positive? At det er midler for å fortelle at vi skaper en annen form for forskning på museet som i 

prinsippet kan ligge i forkant av universitetets forskning. 

Det var i hvert fall en målsetning, hvis vi tenker det her ikke som en produksjonsenhet  med hver sine seksjoner, 

men se det som en forskningsenhet hvor det hele må jobbe sammen på tvers så kanskje kan vi lage en annen type 

institusjon som er mer "cutting edge" og våger mer, og våger å være mer spekulativ og utfordrende ovenfor 

publikum. Så det tenker jeg har vært kjernen i det vi har jobbet med, og så har det vært formulert på den måten at 

vi vil få de tre f'ene til å jobbe sammen, det er det mål vi har hatt.  

Rane og jeg kom inn fra Moesgård ved Aarhus den gangen  med tanken hvordan vi kan få forskning inn i 

utstillingsvirksomheten. Samtidig  så hadde Håkon Glørstad og Karl Kallhovd jobbet her oppe med hvordan man 

kunne få forvaltningen og forskningen til å henge sammen. Problemet var på det tidspunktet  at man lurte på om 

forvaltningen skulle trekkes ut av museet, det ville jo selvfølgelig være en økonomisk utfordring for oss, men det 

ville også vært en utfordring på den måten å si; hvem er det som skal ta ansvar for forvaltningen? Hvor 

universitetsmuseets forse som vi kanskje ikke hadde utnyttet godt nok, ville vært å sikre seg at 

forvaltningsvirksomheten blir dratt inn i et forskningsprosjekt som igjen kan være med til å definere hvordan vi 

tar på oss nye forvaltningsoppdrag, så de hadde et ønske om en utveksling som vi har fått til i ganske god grad.  

 

Du har allerede svart litt på det neste spørsmålet, men hva er bakgrunnen for endringene? Hvorfor følte 

dere at det måtte skje en endring på KHM? 

Altså du kan si det her var det visjonære, men så kan du gå lenger ned å si at samtidig har denne institusjonen 

stått litt stille når man hele tiden har jobbet med Bjørvika, at det skulle være et nytt museum på Bjørvika, og min 

følelse da jeg kom her var litt sånn at det var delt opp i enheter og seksjoner. Jeg var med på noen møter hvor der 

var folk som hadde jobbet på museet som begge to hadde jobbet på museet i 15-16 år som hilste på hverandre for 

første gang på dette møtet. Så det var en del av Ranes ide om å fokusere på at forskningen, forvaltingen og 

formidlingen skulle bli mer prosjektorientert. Han tenkte at den måten å jobbe sammen på ville være 

morsommere, og ville gjøre museet til et morsommere sted å jobbe, mindre byråkratisk og med mer 

engasjerende prosjekter. 

Det helt praktiske kan du si at det var at ustillingene og rommene i første etasje var  i utrolig dårlig stand. Det fra 

stein og opp til yngre jernalder og noe av jernalder/vikingtid, de salene er i utrolig dårlig stand, så vi fikk en ny 

leder av utstilling og publikum og hun hadde nesten lyst til å legge ned de salene fordi man ikke kunne tenke 

publikum. Og samtidig var det et utstillingsspråk som var foreldet. Astrid, som ble sjef for utstilling og 

publikum, ville gjerne ta ned første etasje, samtidig hadde vi opprettet det vi kaller et utstillingsråd som skulle 

være et aktivt organ, som skulle jobbe med det her med integrasjon med forskning og formidling, og jobbe med å 

legge en programplan, et utstillingsprogram som tok for seg prosjekter som ville jobbe inn i den banen. Vi 

diskuterte litt fram og tilbake om hvordan vi gjør dette best, og  det er sikkert mange som vil være veldig uenige, 

men det beste er å få en  forandring av hele første etasje. Vi ville lage et prosjekt  sånn at folk vil se en 

forandring med en gang de kommer inn, sånn at de ikke skulle  gå rundt å se de gamle utstillingene og så ende 

opp i en utstilling i tredje etasje som var mer eksperimentell, en slags blindtarm. Hvis vi gjør dette i første etasje 
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vil det være det første de får se når du kommer inn. Og så er det et behov for å gjøre forandringsprosessen til et 

felles prosjekt i stedet for en rekke ulike prosjekter. Så hvis vi liksom kunne si at nå produserer vi et svært 

prosjekt som hele museet må jobbe inn i, så kunne vi forestille oss at det er en ny type tenkning som er utviklet i 

institusjonen.  

Dette fikk jo selvfølgelig en del kommentarer, spesielt fra arkeologene fordi det vi foreslår er å bryte ned denne 

her kronologiske logikken i utstillingene og at ting henger mer sammen på et meta-plan, og det er utfordrende, 

men det er også oppbacking til hele prosessen så det skal nok bli til. 

 

Hvordan har prosessen fungert så langt? Er dere der dere ønsker å være nå? 

Det har nok tatt litt lenger tid å nå her vi er nå enn vi hadde håpet på. Man hører før man starter at "det skal bli 

verdens beste museum" og "vi får det til" og så går du ned i jobben og tenker hva skal til for å få skapt et felles 

grunnlag,  hvor det ikke blir at medarbeiderne skal implementere direktørens visjon, men ha en full forståelse for 

prosessen og forandre den i en annen retning kanskje? Også er det alle de her praktiske problemstillingene rundt 

finansiering og det helt praktiske med å pusse opp rom og budsjettet for det og det ene og det andre, så det er 

mange ting som har gjort at denne prosessen her har tatt så lang tid som den har. Håkon Glørstad, som har blitt 

direktør, han hadde et prosjekt. Dette var under en stor unimus-satsning  hvor seks universiteter hadde fått midler 

fra kunnskapsdepartementet og forskningsrådet til å utvikle samarbeid og forståelse, dette med hva er 

forskningens rolle på museene? Og som en del av det prosjektet der så hadde vi et utstillingsprosjekt  som var 

delvis finansiert av forskningsrådet som har fått tittelen "Kollaps", og som går direkte inn i det ønsket om 

forandring i første etasje hvor vi sier "okey hva nå hvis den der logiske prosessen hvor stein blir til bronse som 

blir til jern, den logikken, hva hvis den ikke holder? Er det andre måter å se på historien?" Vi tok litt inspirasjon 

fra evolusjonsbiologien og fysikk hvor man ser på at den grunnleggende tilstand er evig foranderlig. Den er i 

evig utvikling, og så oppbygges det muligheter til stabile systemer, men det er når noe har kollapset at ting 

forandrer seg  og at det er en utvikling. Når det oppstår nye relasjoner og nye systemer etter kollapsen. Så vi har 

et veldig godt prosjekt som en start på denne forandringen av første etasje. Noen syns at det har gitt en føring 

som ikke er hensiktsmessig, men jeg tror rent praktisk så betyr det at vi allerede har hatt et prosjekt som gjør at 

vi kan si at resten av scenen må på en eller annen måte svare inn i den logikken fra "kollaps". Og det betyr at vi 

ikke skal sitte i to år og diskutere hva som er den beste måten å bygge en ikke-kronologisk utstilling på, vi må 

liksom gå i gang. 

 

Hvor lenge skal "Kollaps" stå? 

... 

vi hadde en prosess først med en utredningsgruppe for nye utstillinger og så har utstillingsrådet jobbet seg fram 

til utstillingenes visjon og strategi, og kjernen i det er at i stedet for å tenke på museet som oppdelt 

utstillingsmessig i fagenheter, sånn at man har en arkeologisk utstilling her og en etnografisk utstilling der og en 

klassisk utstilling der, så sier vi at vi ønsker å jobbe på ulike måter, den her relasjonen mellom forskning 

formidling og forvaltning. Så den ene typen utstilling vi ønsker å gjennomføre det er det vi kaller 

kjerneutstillinger som er utstillinger som tar inn kjernetemaer, universelle temaer sånn som "kollaps". Samtidig 

er den en kjerne på den måten at du ikke vet hvor den ender, og at den kan utvikle seg i nye retninger. Så 

kjerneutstillingene skal ta for seg en problemstilling som man kan forfølge på tvers av tid og rom, tids og 

stedsoverskridende spørsmål. Også skal den være dynamisk på den måten at den i prinsippet har en forholdsvis 

lang levetid. Kanskje det er et "kollaps-rom" om 20 år, men det ville vi gjort om underveis. Så nå prøver vi for 

eksempel å sette sammen norsk pionerbosetning, polynesisk kosmologi og urban dyrking i Oslo i dag og ser hva 

vi får ut av det.  Og så kan det være at vi sier om noen år at den delen med polynesisk kosmologi gir en feil 

dreining i forhold til et nytt prosjekt, så vi bytter den vekk. Så rommet fortsetter å hete kollaps, men vi bytter ut 

noen elementer. Det er sånn vi har tenkt med kjerneutstillingene. De har en lang vei, men de skal være 

dynamiske og det vil si at vi også må forholde oss til hvordan utstillingene fungerer. Det har man jo tydeligvis 

ikke gjort her med utstillingen vi har hatt som har stått siden midten av 1990-tallet, det var litt sånn; nå har vi 

gjort en utstilling, fint, så gjør vi ikke mer, vi kan gå å være lei av de utstillingene og si hvorfor tenkte vi ikke 

bedre den gangen? Hvorfor gjorde vi ikke ting annerledes? Ideen med kjerneutstillingene fremover er hvis det er 

noe feil  så må man gjøre noe, så du kan si at det også gir en økonomisk ramme hvor man sier at man skal ikke 

kjøpe montre til 20 millioner for den skal stå i 20 år. Vi skal ha litt lettere løsninger. Så ideen er at hele første 
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etasje skal være type kjerneutstillinger og de andre utstillingene vi har er særutstillinger hvor vi kan dykke ned i 

konkrete forskningsprosjekter som er interessant, eller ta inn interessante utstillinger utenfra.  

Så vil vi opprette det vi kaller et "objectarium" som er en type lufting av samlingene hvor  det vil være store 

mengder gjenstander inne i et rom. Kanskje ikke så veldig mye formidling, men masse gjenstander så du får 

kanskje litt sånn wunderkammer fornemmelse, men samtidig også et rom hvor du kan lære om museets 

kjernemetode rundt taksonomi  og kategoriseringer og se hvordan man jobber  med helt andre måter å samstille 

gjenstander og samlinger på.  

Den siste flaten vi ønsker å jobbe med er det vi kaller "den røde sone," som er en type utstillingslaboratorium 

hvor man jobber fram ideer og lar publikum komme med mens tingene ikke er ferdig, men i en prosess.  

 

På hvilken måte tror du formidlingen på museet kommer til å endre seg med denne strategien? 

Den kommer til å endre seg til å være; for det første spørrende og problemorientert kan man si. Det vi har nå er 

at vi forteller publikum. Noen vil si at ikke forteller veldig mye i de utstillingene vi har, men du kan si at den 

første delen er veldig pedagogisk orientert til skolebarn på mange måter. Den siste delen er veldig kunstorientert 

med middelalderen og kirkekunst. Så det vi har tatt fram det er å si; hva er det egentlig vi bør formidle?  

Vi er et universitetsmuseum så da må det være noe med hva forskningen gjør. Hvordan stiller forskningen 

spørsmål, ikke det at vi skal si hva vi har gjort konkret, men med den ide om at forskning ikke er noe hvor man 

bare aksepterer verden som den er, man stiller hele tiden spørsmål som går ut over grensene i den verden vi 

forstår i dag. Det vil vi gjøre noe med. Det er det som er interessant. De store spørsmålene. Hva nå hvis det ikke 

var sånn? Hva nå om man hadde tatt et annet skritt på et tidspunkt i historien, hvor hadde vi så endt? Så jeg tror 

at vi kanskje får en form som trekker oss litt mer i retning av å ha installasjoner hvor vi ikke forklarer så mye 

med tekst, men installasjonene sier deg noe som du også må forholde deg til intellektuelt. Du ser ikke bare på en 

gjenstand  og leser tilhørende tekst. Du må se selve rommet og måten de er installert på, det er på en måte en del 

av hele formidlingen. Den måten vi stiller spørsmålene på, det gir jo problemer i forhold til at de ikke er så 

direkte rettet mot skoleverket som det har vært før, men samtidig så gir det jo nye muligheter som for eksempel i 

utstillingen "kollaps", der har vi en skoleformidler med i prosjektet og hun sier med det samme  at vi må ha et 

område hvor vi kan formidle steinalder. Når vi blander pionerbosetning, Polynesia og urban dyrking så må det 

være et område i den utstillingen hvor vi kan forklare. Det må være en type "hot spot" hvor steinalder ikke 

blander seg med de andre tingene. Samtidig så vil jeg si, hva skjer hvis vi blander steinalder og pionerbosetning 

med urban dyrking? Da stiller man nye spørsmål rundt klimaaktivisme, måter og forholde seg til miljø på og den 

type ting som vi ikke kunne formidle før, men som vi kanskje kan få en relasjon til og kanskje også håper vi, til 

folk som deg, studenter på UIO hvor man kan si at man tar faktisk fatt og gjør historien interessant på nye måter 

som vi også vil kunne engasjere oss i. Så det blir en utfordring, men jeg tror det er en tendens blant museene at 

man har hatt veldig mye formidling i noen tiår som kanskje er på vei ut? Og formidlingstenkningen  går inn i 

spørsmål om hva slags rolle forskningen har i dette.  

 

I dokumentet "et hus for ville tanker" står det mye om at utstillingene i større grad skal knyttes til 

forskning, det har du jo snakket litt om allerede, men hvordan tror du dette påvirket utstillingene 

fremover? 

Ja, det er et stort spørsmål, fordi du kan si at så snart det ble nevnt her at utstillingene skulle være mye mer 

forskningsgenererte så var det veldig mange forskere som syntes det var positivt, litt "vi får lov til å bestemme 

og jeg har et prosjekt som jeg veldig gjerne vil fortelle om".  men poenget var at det ikke skulle være sånn en til 

en . Ideen om at utstillingene skulle være forskningsgenererte var ikke at man skulle formidle det man hadde 

jobbet med, det var mer at man skulle ha en måte å stille spørsmål på som var mer forskningsrelatert og ikke 

bare formidle det vi allerede vet. Der har vi ikke landet helt ennå. "Ta det personlig" er jo et forsøk på å vise det 

tverrfaglige element. Tankegangen hvis vi nå lar fagene utfordre hverandre på tvers med å tenke ut over de der 

vanlige disiplinære rammene som vi tenker oss.  

Den måten vi ofte har tenkt på forskning og formidling på, det er at forskning er veldig komplisert og det er ikke 

så mange som har bakgrunnskunnskap som  er i stand til å forstå direkte hva forskerne holder på med. Derfor må 

vi forenkle og lage ting til en historie som er gøy å fortelle til barn. Det er ofte det som skjer på museene, men 

man utfordrer seg selv når  går inn i en utstillingsprosess. På et vis jobber man sammen med publikum , men 

man jobber kanskje også sammen med masse andre fagenheter. Du blir konfrontert med ting som; "denne 
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gjenstanden lå en halvannen meter nordvest for den der og i det laget osv." og det kan være veldig viktig for din 

måte å forstå det på, men hva handler det om? Hva er kjernen i det her? Så det å forenkle ting for publikum 

handler om å abstrahere. Når vi skriver om noe så skriver vi faglig diskurs, men kanskje man skulle trekke seg 

litt ut av det og se ting litt lenger utenfra. Og da kan man si at; "det her handler i bunn og grunn faktisk om 

gravlegging og menneskers forståelse av død og tid og hva som skjer etter døden. Det er inne på det området vi 

jobber, og det er interessant. Det er veldig få som til daglig går og lurer på om en ting har ligget halvannen meter 

fra en annen eller hvilket lag, men spørsmål om død og liv og hva som skjer etter døden det er noe som i hvert 

fall innimellom kommer opp som sentrale problemstillinger.  

 

Jeg leste at et av målene er som du sa å involvere publikum mer i utstillingene. Kan du fortelle litt om 

hvordan det skal skje fremover? 

Veldig lite, for det må vi nok innrømme at det er det vi har gjort minst med. I det interne språket så har vi nok 

jobbet mest med den "indre medisinen", hvordan vi skal forandre vår tenking og våre prosesser internt, men vi 

har ikke vært så veldig flinke til å gjøre noe med det der.  

Det vi har gjort var for eksempel i forbindelse med "friheten", vår jubileumsutstilling i forbindelse med 

grunnlovsfeiringen, da hadde vi en utstilling om frihet, og som en del av den opprettet vi noe som vi kalte 

"frihetens arena". Inntil nå når vi har hatt publikumsarrangementer har vi hatt en foredragssal hvor det står en 

foreleser og så ser du publikummet på rekker. Arenaen er bygget opp nærmest som et amfi inni bygget, med en 

scene i midten og publikum som sitter og ser på hverandre. Og den ideen om å utnytte museet til et sted hvor 

man kommer og ikke bare lytter, men også diskuterer med hverandre om de store spørsmålene, det er vel en av 

de tingene som vi til en viss grad har fått til. I forbindelse med "Frihets-utstillingen" så hadde vi arrangementer  

om vårt syn på handikappede. Vi hadde arrangementer om nazistenes bruk av norsk historie og deres propaganda 

hvor vi fokuserte rundt presentasjoner nede i arenaen, men samtidig la opp til at det skulle være en diskusjon oss 

i mellom og publikum. Så det er liksom det første trinnet. Og så er det det jeg snakket om med "den røde sone", 

det utstillingslaboratoriet". Jeg kom akkurat fra et møte om det, men det er mye tenkning rundt det og kan vi 

organisere museets... veldig sånn stilisert og organisert, "hva er det vi holder på med?" i et rom. Litt sånn "da tar 

vi prosjekt 1", så får forskningen en del hvor forskerne må beskrive hva er det som er kjernespørsmålene i vårt 

prosjekt. Så får samlingene en del, med et utvalg gjenstander som kan sette problemstillingene i spill. Og så får 

publikum en del hvor man kan si; hvordan er det her i det hele tatt på publikums radarscreen", hvordan skal vi 

forholde oss til publikum? skal de ha noe å lese eller skal vi utfordre dem? For eksempel i "Kollaps-utstillingen" 

og våre elementer rundt polynesisk kosmologi som kommer til å handle om mønsteroppbygging og hvordan 

polynesisk kosmologi i det grunnleggende bygger på et kryssmønster. tanken om å holde noe stabilt og kaos på 

avstand og det gjør man grunnleggende gjennom krysskonstellasjoner. Så hvis det er det som er vårt 

utgangspunkt  så må vi jobbe med publikum og at de selv skal bygge og utvikle mønstre ut fra noen helt 

grunnleggende elementer, men skal vi installere en hel del i "den røde sone" til publikum, en del til forskning og 

en del til samlinger, så må utstillingsideen oppstå mellom disse her tre enhetene. Så når vi jobber utstillinger 

frem, jobber vi direkte inn med publikum og kanskje tar vi inn publikumsgrupper i våre workshops, stiller 

spørsmål sammen med dem og bygger opp ideer som vi kan ta publikum med inn i og teste og diskutere osv. Det 

kan være en annen del.  

Og så er det selvfølgelig de her type publikummet som har interesse i oss på grunn av våre samlinger. For 

eksempel arkeologiske rekonstruksjonsfolk som er der ute. Dem kommer vi i særlig grad til å jobbe sammen 

med i forbindelse med det nye vikingtidsmuseet, men det er også mange som sitter på veldig stor kunnskap, som 

vi ikke nødvendigvis sitter med selv, og veldig sånn konkret kunnskap rundt håndverk for eksempel. Hvordan 

kan vi jobbe sammen? Ofte har museet holdt seg på avstand av de gruppene fordi de liksom er amatører og vi er 

profesjonelle, men de sitter på veldig mye kunnskap, og hvordan kan vi arrangere noe sammen med de 

gruppene? Inne på museet så har man et prosjekt nå som ønsker å jobbe sammen med for eksempel det 

kongolesiske "communities" i Oslo. VI har et samarbeid med dem til å feire kongolesisk nasjonaldag Osv. i en 

årrekke siden vi var med på en utstilling om Kongos spor etter Skandinavia i Kongo som jeg tror det var 15 år 

siden , men siden det har vi holdt en god relasjon til dem. Man kunne laget et prosjekt hvor de kommer med ut i 

samlingene og analyserer samlingene, hva ville det generert av ny kunnskap om samlingene i forhold til hva vi 

har registrert? Så det er ulike måter, men man kan si at det er stedet hvor vi er i det minste i startgropen. Vi har 

litt tanker om hvordan det skal fungere. 
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Hvordan synes du utstillingen "ta det personlig" følger den nye visjonen til KHM? 

Den følger den med å ta for seg det tverrfaglige teamet. Den følger hele den her tenkningen om utsmykning på 

tvers av tid og rom og den fører helt opp til nåtiden med smykker laget av morsmelk og fett fra fettsuging osv. 

Den har fungert utrolig godt som prosess, og fra mitt perspektiv så har den kanskje hatt mest effekt der de har 

jobbet med utstillingsutvikling ut fra en rekke workshops. Så i stedet for å dele opp sånn; "du skal gjøre det og 

det, og så koordinerer vi på møter om folk har gjort det man skal" så har man jobbet med sånne intensive 

workshops hvor folk har sittet tre dager her og en eller to uker der og bare jobbet inn i det prosjektet. 

 

Det er en ny metode eller? 

Ja, det er helt nytt, men det betyr at de driver prosjektene frem, forståelsen av prosjektene i diskusjon i grupper 

og det tror jeg er helt avgjørende hvis vi vil ut i der hvor vi, hva skal man si? for eksempel fra "Kollaps"da. 

"Kollaps" startet som noe som skulle handle om kolonisering, og der var det veldig mange som var eksperter på 

kolonisering i forskjellige tidspunkter i historien og forskjellige steder i verden, og de kunne skrevet hvert sitt 

kapittel, men det var ikke det som var interessant. I forhold til "Kollaps" så er det ingen som ville skrive på deres 

hjemmeside at de var eksperter i kollaps eller hadde publisert om kollaps. Så den tenkingen rundt utstillingen ble 

i stor grad til en diskusjon og det er det jeg tror de har lyktes med i "Ta det personlig" med disse workshopene. 

Det store spørsmålet som ligger i "Ta det personlig" er; hvor er grenseflaten mellom et menneske og en 

gjenstand når vi snakker utsmykning? Det blir trukket fram og på en måte utfordrer man publikum, men man 

gjør det veldig fint ved å vise eksempler. Man står midt inni det og hvordan kan vi lage installasjoner som setter 

spørsmål rundt seg selv? Men jeg syns de har lyktes veldig fint og det er en flott utstilling.
 

 

Oppsto det noen diskusjoner eller uenigheter i prosessen? Var det noen som var uenige i ønsket om 

endring på museet?  

Ganske mye. En stor uenighet har vært rundt det her med hva som skjer når vi bryter ned kronologien. Til dels 

tror jeg vi utfordret noen faglige ulikheter internt. Fordi det var egentlig veldig enkelt for etnografene å tenke 

tverrfaglig i stedet for å bygge opp i arkeologiske tider og etnografiske regioner, så det var greit nok for dem, 

men for arkeologene var det en utfordring fordi man ser sin fagenhet veldig bygget på en kronologisk tradisjon 

og det var et spørsmål; hva er det egentlig vi er forpliktet til? Er vi ikke forpliktet til å fortelle om utviklingen av 

norsk kultur både til norsk publikum, men også til de turistene som kommer inn, og hvis vi nå lager tematiske 

utstillinger, hva så med de 50 viktigste gjenstandene fra Norges historie når publikum ikke har tilgang til de 

gjenstandene lenger. Så den delen har det vært en del diskusjon om. Vi har landet et sted hvor det er aksept for at 

vi går fram med de temaene som vi har, men at vi skal også bygge de enkelte temaene med tanke på de mest 

vesentligste "highlights" fra samlingene  og sette dem i spill i utstillingene. 

Hvis man ønsker å gjøre museet til en forskningsinstitusjon og aktivisere samlingene, forskningen og 

utstillingene i det, hvordan kan man da gjøre det? Så kom vi fram til de her flatene som vi sier, det må vi avprøve 

de neste 5-10 årene, men når vi ikke har peil på "sånn har de gjort det der, og sånn har de gjort det der, og det er 

sånn her vi har tenkt oss," så blir det jo en masse rom for at man tar inn konseptene for de enkelte avsnittene på 

sin egen måte så det har vært litt diskusjon om hvordan det går an å stille ut gjenstander uten formidling, må vi 

ikke ha en fortelling med osv. 

Med "Den røde sone" ligger det diskusjoner rundt i hvor høy grad det skal være en utstilling og hvor høy grad 

det skal være et ide-verksted. Det som blir viktig for oss det er at hvis det her skal fungere i framtiden så skal 

konseptene være veldig tydelige. Man skal merke at man går inn i et særlig rom som legitimerer en særlig måte å 

gjøre det på. Så i "objectariet" skal det være sånn at man ikke trenger en stor historie om gjenstandene er viktige. 

Det skal være litt deilig å bare få lov til å gå og se på gjenstander uten at det hele tiden er noe som trenger seg på 

og sier hvorfor det er fint å kikke på gjenstanden. 

Når vi går inn i "den røde sone" må det være sånn at jeg ikke forventer at det er like gjennomført og like fint 

belyst osv. som når jeg går rundt i de andre salene. Ideen med det her er at jeg kommer inn i en fase mens 

tingene er i prosess og før det er ferdig, og det utfordrer også meg til å bidra hvis jeg har lyst . Så utfordringen er 

jo at vi diskuterer. 
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Hva har reaksjonene vært fra publikum og internt? 

Altså, jeg tror internt så har det vært, man kan si det har vært bygget opp og ned. Internt tror jeg det var en veldig 

lyst til at det skulle skje noe nytt, det var der det startet.  Det var en veldig sånn åpenhet for at det kom noen nye 

ideer til verks. Så har det vel vært en utfordring at Willerslev stoppet etter 2 år og det ble litt usikkerhet i løpet av 

den tiden. Man hadde holdt på i 2 år med å forandre alt og så forsvinner han, faller alt nå tilbake til seg selv? Og 

Samtidig så var det en veldig dynamisk tenkning og visjonært og så skulle vi arbeide med mer byråkratiske 

apparater, og gjøre det til strategier og det ene og det andre, så det kom nok en viss utålmodighet., blir dette her 

noensinne til noe? Er det noen realiteter eller bare luftkasteller? Der vi står nå er det i forprosjekter. Det er første 

etasje som skal resultere i rundt nyttår, der har vi en konkret prosjektplan. Vi har ansatt en prosjektleder og en 

organisering som kan gå i gang med det. Det er tiltak som skal sikre at vi også har en økonomi til å gjennomføre 

det. Så nå tror jeg det kommer en liksom til dels realitetstro at det her blir til og det er en forankring i 

medarbeidernes som sitter i forprosjektgruppene  og i konkrete utstillingsprosjekter og sånn, og det er jo helt 

avgjørende at man kan godt komme som leder med en visjon, men det er andre som gjennomfører det og de skal 

ha egne ideer. Man skal ikke bare være instrumenter som gjennomfører noen andres ideer. Så det er vesentlig, 

men du kan si at hele prosjektet hvor vi er nå har et kjempe arbeidspress. Museet har vel et 

underbemanningsbehov som man aldri får gjort noe med. Vi får ikke dekt de ansettelser som vi mangler. Vi har 

kjørt en stram politikk for å få styr på økonomien. 

Samtidig går vi i gang med det her svære prosjektet. Altså vi fordobler stort sett vår utstillingsaktivitet neste år 

samtidig med at vi har vikingtidsmuseet, og det er de samme menneskene som må utvikle inntil videre ideer for 

det. Og der er det en utfordring. Hvordan gjør vi det? Det må være veldig tydelig, dette visjonsarbeidet kan ikke 

bare ligge på 5 eller 10 personer. Det må spres ut så det er mange som kan ta ansvar i prosessen, men samtidig er 

det kjempespennende fordi økonomien er mer på plass rundt det og så er det jo et utrolig interessant prosjekt 

med vikingtidsmuseet og det er gjør selvfølgelig at man er villig til å jobbe litt mer. Det er ingen som har vært 

late, og det er ganske mye å holde på med. 

 

Hva med fra publikum eller utenfra museet? har dere fått noen reaksjoner? 

Man kan si at i forhold til  publikumstall så har vi hatt gode reaksjoner. De to utstilingene vi har hatt som har 

båret preg av det nye det var "Frihet" og "Ta det personlig", og de har hatt fine publikumstall, ikke sånn 

"blockbustere", men vi kan se at vi har hevet publikumstallene. Det vi får av tilbakemeldinger det er på litt 

spredte måter. Vi har vært å hatt et kurs med de nye museologi-studentene. Når de starter på museologi så har de 

et kurs i utstillingsproduksjon rett etter de startet, og så lager du en utstilling. Det bygger vi opp på noen av disse 

her ideene i hvordan de skal utfordre oss og vi skal ha noe nytt for dem, de skal ikke la seg begrense av hvordan 

de oppfatter et museum. De skal være med å vise hvor museet kan bevege seg til, og det har vært veldig positivt 

altså. Vi har også hatt ulike grupper fra kunsthøyskolen, arkitektskolen og når vi har hatt den typen 

studentsamarbeid så har det vært veldig positive tilbakemeldinger på ideene i hvert fall og det kan du si er nokså 

vesentlig på den måten at vi tenker oss innom en gruppe unge mennesker som i høy grad vil være studenter fra 

ulike institusjoner i Oslo som er en del av vår framtidige målgruppe, så det er fint.  

Så har vi hatt et par møter i arenaen for eksempel hvor vi har invitert inn museets brukere hvor vi har presentert 

noen av planene vi har og diskutert. Også er det i høy grad en interessegruppe av mennesker som typisk er folk i 

60-70-årene som har en sterk følelse for den institusjonen og en følelse av medansvar. Og så ligger det ulike 

brukergrupper som  for eksempel folk som går opp i middelaldersamlingene eller den arkeologiske samlingen, 

og det er ofte folk som er mer tilbakeholdne og syns det er ren "varm luft" og sier "hvorfor ikke fortelle denne 

historien? Om Norgeshistorien og istid til reformasjonen og knytte det bedre sammen med folkemuseet så man 

får en samlet fortelling om hele Norges historie osv." Det må vi jo bare si at der har vi tatt et prinsipielt skritt, det 

er ikke at vi ikke hører hva dem sier, vi må jo ta for oss at det for eksempel i "Kollaps" er noe viktige gjenstander 

som må tas fram og "highlights", men det gir oss muligheter for å gjøre noe som... hovedoppgaven i museet, 

hvorfor har vi de samlingene? Bare for å fortelle en bestemt historie om hvordan verden henger sammen? eller 

gir det oss muligheten til å få til ting på nye måter. Du kan si at det siste prinsippet i vårt oppdrag er å utnytte 

samlingene til å hele tiden kunne stille nye spørsmål og se på verden på nye måter nærmere enn å bekrefte en 

sånn kanonisk versjon av nasjonens opprinnelse. Da må man ta noen valg. Vi må ta vare på gjenstandens 

betydning, men også lykkes med å ta fatt på andre deler av befolkningen gjennom den. 

Du kan si vi må liksom kikke tilbake på et tidspunkt når vi er hele, det er på en måte tenkt som en maskin hvor 

de fire ulike plattformene ; særutstillingene, "den røde sone"," objectarium" og kjerneutstillingene, skal henge 

sammen til en samlet forståelse av hva et museum kan. Det kan stille spørsmål på tvers av tid og rom, det kan 
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dykke ned i en  enkelt gruppes forskning, det kan sette samlingene til rådighet og komme med ideer som 

inkluderer publikum på nye måter. Det er det vi forestiller oss i et museum og det er først når vi har hele 

maskineriet at vi kan si om det fungerer og fungerer med publikum. Du kan si at vi får i prinsippet allerede fra 

høsten 2016 alle elementene kjørende. Da har vi en særutstilling kjørende, da har vi på grunn av de praktiske 

forutsetningene nødt til å bruke arenaen som objectarium, det vil si at vi tar monterne inn og propper dem med 

gjenstander, veldig mange gjenstander, og så kjører vi "den røde sone" som vi har opprettet i den gamle afrika-

salen, og der kan vi begynne å vurdere om det fungerer. Hele ideen med det der, det er at man kan relatere til 

publikum også ulike måter, ikke å tilegne, for vi tenker ikke at de skal forstå alt det vi forstår, men å forholde seg 

til kunnskap på. Det er veldig ulike måter, noen leser rommet og installasjoner veldig enkelt, andre må ha tekst 

for å få en peiling. Så det er det vi håper at de fire plattformene kan gjøre, samtidig er ideen også at ideer kan 

sirkulere internt gjennom disse flatene, noe som er en aktivitet i "den røde sone" blir kanskje til en 

kjerneutstilling i første etasje på et tidspunkt fordi vi har gitt oss den frihet til  leke med et mulig tema i to uker  i 

"den røde sone". Der leker vi og inviterer folk fra ulike fagenheter. Kanskje ender det med at vi akkurat har ideen 

til hva som skal inn i den salen i første etasje. Eller noe som startet i objectariet, hvor vi bare tar fram gjenstander 

og viser de. Ideene kan sirkulere og utvikle seg og forbedre seg og ha effekter så det ikke bare er enkelte 

avsluttede prosjekter hvor du ikke er interessert i en utstilling så snart den er over. Utstillingene er noe vi skal 

forholde oss til og en del av vår institusjonelle tenking. 

Så vi får se om vi lykkes 

 

Intervju med Marianne Vedeler -  

Jeg tenkte først å høre om du kan fortelle litt generelt om utstillingen "ta det personlig"? tanken bak 

utstillingen og hvilket budskap dere vil sende med den. 

Ta det personlig er en utstilling om personlig utsmykning, altså om pynt, og bakgrunnen for at vi begynte å lage 

den utstillingen, det var at vi oppdaget at det er  veldig mye smykker og personlig utsmykning i kulturhistoriske 

samlinger generelt, og da selvfølgelig også i våre samlinger på kulturhistorisk museum. Vi ville gå nærmere inn 

og se på hvilken betydning gjenstandene har i flere sammenhenger. Det er jo et kjempesvært tema. Så vi valgte 

oss ut identitet, minner og magi som hovedelementene. Opprinnelig hadde vi også med mye om kapital, for vi 

begynte dette som et forskningsprosjekt og da hadde vi med ganske mange forskere fra kulturhistorisk museum 

på tvers av faglige områder for vi ønsket oss å se på dette her på tvers av tid og rom, og det her er jo ikke så 

vanlig for oss. Vi pleier å være fokusert på en tidsperiode eller eventuelt ett geografisk område. Så for 

antropologenes del så er det ofte knyttet til et geografisk område og for arkeologenes del  ofte en periode, 

vikingtid eller middelalder for eksempel, mens personlig utsmykning går jo på tvers av tid og rom og alle disse 

dypdykkene  gjør derfor det. 

Da hadde vi et prosjekt hvor vi skrev artikler om ulike former for personlig utsmykning knyttet til et av disse her 

hovedtemaene. Og da samlet vi de i denne boken her. Da vi hadde kommet et stykke på vei i boken så begynte vi 

å lage utstillingskonseptet, og det er ikke sånn at vi først har gjort et ferdig forskningsprosjekt og så har vi 

formidlet det gjennom utstillingen, men i stedet så har vi tatt utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt og 

laget noe annet i utstillingen, og hvordan vi har gjort det; da har vi gått sammen de av oss som ville og kunne 

være med på å lage utstilling. Jeg er veldig opptatt av at det skal være lystbetont, at det skal være gøy, for jeg 

tror at både forskning og utstillinger blir mye bedre da, og derfor har jeg vært opptatt av at vi skal ha en litt sånn 

lekende prosess i dette her. Så de som ble med videre inn i utstillingsprosjektet var de som var skikkelig 

dedikerte og hadde lyst til det, og da hadde vi noen ganske intense workshops hvor vi tok utgangspunkt i de 

dypdykkene vi hadde gjort hver for oss, men så prøvde vi å omrokkere dette og smelte det sammen, og tilføre 

nye elementer slik at utstillingen ble noe helt annet enn boken, egentlig også  sånn tematisk. En annen ting vi 

forsøkte å leke med var at vi tok inn elementer fra moderne kunst, og det er jo heller ikke så vanlig for en slik 

kulturhistorisk utstilling å gjøre, og det syns jeg har vært ganske morsomt, å se de elementene fra moderne kunst, 

og gjerne litt sånn som provoserer litt da, noe av det. For eksempel så har vi tatt utgangspunkt i den kraften som 

mange kulturer tenker seg at finnes i kroppsdeler, og mange bruker jo hår, negler og tenner i personlig 

utsmykning ikke sant. Og man bruker også kammer både til gre seg og fjerne hår med, men også til å pynte seg 

med. Det som vi har sett litt nærmere på i utstillingen som vi ikke har gått inn på i boken er å se på hvordan 
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denne kraften forandrer seg når vi endrer utseende eller endrer kroppen. For eksempel når vi skjærer hår, klipper 

oss eller når vi barberer oss, eller når vi tar fettsuging for den del. Når vi transformerer kroppen så skjer det noe 

med det materialet. Det går fra å være rent til å bli urent på et vis, og dette her kan vi se gjennom hele 

kulturhistorien dette fenomenet og derfor så har vi blandet alt fra rakekniver eller barberhøvler om du vil fra 

bronsealderen med helt moderne uttrykk.  Vi har lagt dem i en moderne vask, servant på en hylle og der har vi 

også samarbeidet med en kunstner som heter Stefan Heuser, og han har tatt utgangspunkt i akkurat dette her med 

transformasjonen av kroppen og laget smykker av kroppsfett og morsmelk, blant annet et veldig konservativt 

utseende perlekjede som heter "mother of pearls" av morsmelk. Denne måten å uttrykke det på er jo sånn som 

vekker folks interesse på og noen ganger avsky. Vi har også tatt med, for å vise hva vi mener med at når hår tas 

vekk fra kroppen så går det fra å være utrolig vakkert til å bli ekkelt når det havner i sluket, så vi har også et sluk 

med hår i. Så du kan si at vi har mange elementer og har tatt utgangspunktet i forskningsprosjektet, men så 

transformert det til noe annet i utstillingen. 

 

Kan du fortelle litt om din rolle i arbeidet med utstillingen? Hvordan gikk du frem da du skulle velge ut 

gjenstander til utstillingen? 

Altså dett her har vært et veldig teamarbeid. Jeg har vært prosjektleder, men jeg har vært en type prosjektleder 

som har prøvd å gjøre alt fra å plukke ut gjenstander, skrive tekster, male vegger, alt.  Og det syns jeg også er 

viktig fordi at jeg tror at kreativiteten og flyten i arbeidet blir veldig mye bedre hvis man ikke har en slik strikt 

deling mellom hvem som gjør hva. Derfor har jeg vært opptatt av alle skal være med også tidlig i prosessen, så 

derfor så har også for eksempel designeren vært med tidlig for å være med på å utvikle det innholdsmessige i 

utstillingen på samme måten som at jeg har vært med å bestemme hva slags stoff vi skal ha i bunnen av montere 

liksom. Dette har gått begge veier.  

 

Hvem er målgruppen for utstillingen?  

I utgangspunktet så ønsket vi å nå et litt yngre publikum enn vi vanligvis gjør. Så vi hadde i utgangspunktet en 

målgruppe fra 20 til 30 tror jeg. Jeg tror egentlig at det har vi bommet på for den når mye bedre damer på min 

alder, men vi har hatt en del besøk av unge folk og altså, det har vi. 

... 

Har det oppstått noen problemer underveis med tanke på utvalget av gjenstander? 

Nei, det vil jeg ikke si for vi har jo hatt enormt mye å ta av og det aller meste har vi tatt fra våre egne samlinger. 

VI har nesten ikke lånt inn noen ting. VI har lånt inn noen få gjenstander, men det er "peanuts" i forhold til alt 

det vi har brukt, men du kan si at vi har veldig mange små gjenstander og mange av dem er problematiske 

konserveringsmessig så de er jo utfordrene å stille ut på den måten at de fleste av dem må ha klimatiserte montre 

og er ganske sånn krevende og vi har jo laget i inngangen til utstillingen en sånn "glamvegg" med innmari 

mange gjenstander i, og å lage den var en ganske stor utfordring fordi det var så mange gjenstander som var 

skjøre og som skulle settes sammen på tvers av materialer i et kjempestort monter. Så det ble veldig dyrt og 

veldig tidkrevende. Det krevde masse logistikk fra masse folk, men jeg syns jo det ble fint da. Så det å bruke 

mye arkeologiske gjenstander, særlig det som er laget av metaller, det er veldig tid- og kostnadskrevende. 

 

Hvordan har KHMs nye visjon og utstillingsstrategi  påvirket deres arbeid med utstillingen? 

Den har jo påvirket vårt arbeid med utstillingen på den måten at, den nye visjonen sier jo noe om at vi skal ha 

tematiske utstillinger på tvers av tid og rom og "ta det personlig" er jo den første utstillingen som egentlig tar den 

visjonen på alvor og så er det klart at det er også den første etter at denne visjonen ble laget som virkelig tar 

utgangspunkt i forskning og hvor utstillingen igjen trigger ny forskning og det syns jeg er veldig gøy med denne 
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her. For vi hadde jo dette forskningsprosjektet først og så lagde vi en utstilling som ble noe helt annet og ut ifra 

det arbeidet så har det egentlig oppstått en ny forskergruppe som nå fokuserer på karismatiske gjenstander som 

er et kjempespennende tema også kanskje særlig innenfor andre fag enn våre vanligvis. Innenfor særlig sosiologi 

så er jo karisma og karismatiske gjenstander en sånn tematikk, og nå har vi nettopp hatt et forskerseminar på 

dette hvor vi har blant annet hatt besøk av en sosiolog fra Berlin som er veldig interessert i å samarbeide med oss 

fordi at vi har et mye nærere forhold til gjenstandene selv. Alt i alt så syns jeg dette her er en ganske vellykka 

måte å kombinere forskning og formidling på, og jeg tror at det er mye å hente på å ta på alvor at formidlingen 

og i dette tilfellet utstillingsprosjekter på et universitetsmuseum må ta utgangspunkt i den forskningen som 

foregår der, og jeg tror også at våre fag som er såpass gjenstandsrelatert og relatert til de samlingene som vi 

forvalter også er på sitt vis visuelle. Gjenstandene er visuelle og taktile og da er det kjempeviktig at vi som 

forskere også lærer oss å se på en annen måte. Det vil si at ved å samarbeide med de som holder på med visuelle 

fag for eksempel de som er designere eller for den saks skyld snekkere eller folk som er håndverkere og helt 

nære materialiteten på en annen måte enn vi som forskere som er mer teoretikere. Vi er vant til  jobbe  mye mer i 

forhold til tekst  ikke sant, men vi er ikke alltid nødvendigvis så flinke til å omforme den teksten til noe visuelt, 

og hvis vi i større grad kan samarbeide på tvers av de faggruppene hvor vi kan føle oss som likemenn på en 

måte, så gjør også det noe med oss som forskere tror jeg, og jeg tror at det er bra både for våre utstillinger og for 

forskningen. 

 

Hvordan gikk dette tverrfaglige samarbeidet rent praktisk? Var det vanskelig? 

Nei, jeg vil ikke si det. Jeg syns ikke det var noe vanskelig. Vi hadde noen praktiske utfordringer, men det 

handlet ikke om det samarbeidet på tvers egentlig, det handlet mer om at det å lage utstillinger av denne typen 

her er veldig arbeidskrevende og vi hadde nok ikke satt av nok tid. Det er en utfordring å få satt av nok arbeidstid 

for alle til å få gjort det skikkelig i tillegg så har vi jo noen ganske store utfordringer i forhold til å ha nok folk på 

produksjonssida. Han snekkeren som vi har han jobba jo nesten 24 timer i døgnet, altså det er noen utfordringer 

sånn sett. Og hvis jeg skulle gjort det på nytt igjen så skulle jeg nok laget en framdriftsplan som var mye mer 

detaljert og når man først kommer i gang med utstillingen så  må arbeidsoppgavene være veldig tydelig fordelt 

på den måten at i hvert fall ansvaret må være veldig tydelig fordelt. Så selv om det er viktig at folk gjør ting på 

tvers og at jeg maler vegger og å ta ut gjenstander som jeg snakket om i sted så er det likevel viktig når man 

kommer i gang med utstillingsproduksjonen at man har en veldig tydelig ansvarsfordeling ned til detaljer for at 

det skal funke sånn tidsmessig. Så den der balansen der fra når du skal gå over fra at alt er åpent og kreativt og til 

et temmelig stramt ansvarsfordelingsskjema der har jeg lært en god del. 

 

Hvordan har utstillingen blitt mottatt? hvilke reaksjoner har dere fått? 

Jeg har nesten bare fått positive reaksjoner. Det er jo noe sånn at folk har ramla ned fra snublekanter og sånt, 

men sånn vil det kanskje ofte være, at det er ett eller annet som man må fikse litt på og sette på noen lysende 

kanter i ettertid og sånt, men ellers så syns jeg at den har blitt godt mottatt. Jeg skulle jo gjerne ønske meg at 

pressen i større grad var aktive i forhold til kulturhistoriske utstillinger på samme måte som de er på 

kunstutstillinger. Kunstutstillinger blir jo anmeldt og det er et alvor og en sånn kritisk inngangsside fra pressens 

side som ikke vi møter i det hele tatt på kulturhistoriske utstillinger, og det savner jeg. Det skulle jeg ønske meg 

og særlig nå når vi har prøvd å gå litt på tvers av fag. Ellers så syntes jeg den har blitt veldig godt mottatt og det 

som også er gøy da det er at i og med at det er så mye forskjellige typer gjenstander der inne så har vi også 

kunnet bruke den til veldig mye forskjellig etter at den åpnet. Ikke bare som utstilling som helhet, men for 

eksempel når det er en debatt om Palmyra og ødeleggelsene i Syria så kan vi gå inn å bruke en del av utstillingen 

til det ikke sant, mens hvis det kommer en ny middelalderring i Bjørvika så kan vi gå inn i den delen av 

utstillingen ikke sant, og sånn har det vært en god del av og det er veldig ålreit, så sånn sett så har det så langt 

vært en variert bruk av utstillingen. 
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Hva synes du om endringene som skjer på museet? tror du museets formidlingsevne blir bedre 

Jeg håper det og jeg tror at det å ta utgangspunkt i forskningen er en veldig god ting, og så er jeg litt mere 

usikker på, altså vi har jo lagt opp til nå at vi skal ha noen temporære utstillinger og noen, de heter ikke faste 

utstillinger lenger, men basisutstillinger. At de alltid skal gå på tvers av tid og rom det er jeg litt usikker på om 

kommer til å funke kjempebra. Jeg er litt redd for at det blir vanskeligere å formidle det som skolene er opptatt 

av, sånn som man kan knytte til Norges historie  eller de tingene som jeg tenker at vi har en forpliktelse til å 

formidle. Samtidig så syntes jeg at det er veldig fint at vi får tematiserte utstillinger som kan være mye mer 

aktuelle så for at dette her skal fungere så er vi jo nødt å ha veldig mye ressurser så jeg vet ikke helt hva jeg skal 

si jeg. I en ideell verden så vil det bli bra, men det kommer an på hvor mye ressurser, folk og penger vi har å 

sette inn. 

... 

 

Intervju med Kristin Armstrong Oma og Siv Kristoffersen 

Kan dere starte med å fortelle litt om arbeidet med den nye basisutstilingen og endringene som skjer på 

museet: 

Kristin: Ja, jeg begynte her som formidlingsleder for to år siden, og da sto den gamle basisutstillingen her, men 

da forelå det planer og det lå inne på årsplanen som en del av vårt arbeid at vi skulle jobbe med planer om en ny 

basisutstilling og begynne å implementere de planene. Så det var noe som jeg tok fatt på sammen med Siv som 

er faglig ansvarlig og professor i arkeologi, og Bente Ruud som er utstillingsdesigner og faglig ansvarlig for det 

mer utstillingsmessige. Så vi har jobba fram en skisse, som jeg sendte til deg, og der presenterer vi jo de tankene 

og de føringene som ligger bak måten vi har lagd planene på. Vi har vært i en situasjon hvor vi har hatt en 

basisutstilling, hvor første del var åpnet i 1990 og alt var ferdig i 1993 så vidt eg vet, som hadde en helhetlig 

tanke bak seg, og som var både den basisutstillingen som har stått fram til nå, men i tillegg til det var det og et 

"museotek", et publikumsarkiv der publikum kunne gå inn å finne informasjon om sin gård, det var tanken at 

man kunne gå inn og se at der er det funnet det og det. Det skulle også være en naturvitenskapelig del og den 

skulle være rullerende, men det skjedde vel ikke, det var ikke fulgt opp. Så har dette her blitt fragmentert litt etter 

litt når man har trengt utstillingsplass til andre utstillinger også videre og så blitt mer og mer fragmentert, og man 

har hatt flere midlertidige utstillinger, noen store innlånte utstillinger som kinautstillingen og en utstilling fra 

Azerbaijan. I 2008 var det en stor utstiling i forbindelse med at Stavanger var Europas kulturby. Den het "Solens 

reise" og da var det innlånt en del gjenstander som var utstilt sammen med gjenstander i fra samlingene her fra 

bronsealderutstillingen. Og så etter det så vart det vel et sterkere fokus på å stille ut Rogalands fortid og du Siv 

har jo gjort et stort arbeid med temporære utstillinger. 

Siv: Ja, og da fant vi ut at vi må begynne å planlegge en ny basisutstilling, for den ble jo rydda vekk for hver 

gang vi hadde disse store utstillingene, vi har jo ikke plass, det er jo derfor vi søker om et nytt bygg. Og da 

begynte vi å tenke at vi må begynne å planlegge en ny utstilling. Den har fungert godt på mange måter den som 

har stått der, men den har vært litt forvirrende i forhold til publikum i måten den var bygd opp på. Så fant vi ut at 

vi lager skiftende utstillinger hvor vi undersøker potensialet i materialet vårt. Så da gikk vi i magasinet og 

gjennom materialet vårt og fokusert på forskjellige typer materiale med tanke på at dette er en forberedelse til å 

tenke nytt og til å se hva vi har når vi skal lage en ny basisutstilling. Så vi har hatt en del sånn om perler, om 

keramikk og våpen og forsøkt ut forskjellig ting, og det har vært veldig nyttig for vi har jo ikke oversikt over det 

vi har og da måtte vi gjøre det på den måten. Vi har lagd kataloger hele veien så vi har egentlig dokumentert 

dette her ganske godt også, og det har vært veldig nyttig når vi da begynner å tenke på hvordan vi skal ha de der 

nye, og da er det jo dette her med tematisering i en kronologisk rekkefølge, men med dybdedykk på ulike temaer 

hvor potensialet er stort i forhold til det vi har, og så må det være litt aktuelt, og som da ikke er så statisk og 

bundet som den gamle utstillingen. For tok du ut en del der så falt hele strukturen. Nå tenker vi en sånn 

dynamisk utstilling hvor vi kan skifte ut disse her dybdedykkene 

 



78 
 

Kristin: Så den gamle utstillingen var delt opp i temaer. Det var et tema som var mennesket, og da var det 

mennesket fra steinalder til middelalder. Så var det økonomi, erverv og den type ting fra steinalder til 

middelalder. Og så var det samfunn fra steinalder til middelalder. For publikum da så blei det veldig forvirrende, 

for de var hele tida "men kor er steinalderen?" og det var litt her, litt der og litt der. Og kontekstene var ofte 

splitta opp så noen funn fra en grav lå i Samfunn, kanskje noen lå i delen som het død sånn at funnene og 

kontekstene var ikke samla. 

Siv: I tillegg til det at du skiller ikke mellom religion, økonomi og samfunn lenger nå i arkeologien som man 

gjorde tidligere så vi prøver jo å ta mer hensyn til en litt mer oppdatert forståelse av forhistorien. Sånn at vi 

forklarer noe mer om hvordan disse tingene er integrert i de forskjellige dybdedykkene, men så har vi jo samtidig 

tenkt å ha en sånn såkalt tidslinje, en kronologisk fremstilling som løper gjennom det hele og hvor du likevel kan 

få et generelt overblikk også går du inn i disse her dybdedykkene og går ned i forskjellige temaer 

... 

For sånn har det ikke vært tidligere? 

Kristin: Nei, den har vært veldig forvirrende, og vi har fått mye tilbakemeldinger fra skoletjenesten og 

formidlerne våre at dette er vanskelig å formidle til publikum og det krever veldig mye for publikum å forstå. 

For et ikke-arkeologisk publikum som kommer inn og ser den utstillinga uten å bli veileda gjennom den, de 

skjønner ingenting. Da er det nesten en kunstutstiling med fine gjenstander, men det ble ikke fortalt noen 

historier og det er jo det vi er opptatt av nå, at man skal trekke fram de gode historiene. Det betyr jo og at vi ikke 

kan fortelle hele historien til Bronsealderen, vi må velge ut; hva er det som vi ser at vi kan formidle på en god 

måte i dette dypdykket og så velger vi et annet fokus i en annen periode. Så prøver vi å balansere de i mot 

hverandre sånn at vi likevel får dekka flere aspekter ved livet. Vi har kjernefokus, men så prøver vi og å 

integrere religion og økonomi for eksempel i et tema som vi ikke tenker på forskjellige aspekter av livet som 

adskilte, monolittiske, men at det er vevd sammen. 

Siv: Og så må du allikevel gi noe av det som er viktig for oss å formidle, og det er jo denne tidsdybden, sant? 

Det er jo det vårt fag har fremfor alle andre fag. Så vi tenker på denne tidslinja, og den går bakover. Vi begynner 

med middelalder og så ender vi opp i eldre steinalder og i mytisk tid, skapelsen og voluspå, hvor du får 

fortellingen om den mytiske tida gjennom voluspå, til vi ender opp i den delen som vi åpner nå med skjelettene 

våre. Da møter du disse menneskene når du har gått igjennom hele utstillingen, altså menneskelevningene. 

 

Det er i et eget rom eller? 

Siv: Ja, den er trukket ut og vi prøver å vise dem og ta hensyn til at det er menneskelevninger samtidig som at vi 

gjør historiene, som ofte er veldig dramatiske, mye mer intense ved å trekke det ut og ved å lage en spesiell 

stemning der. Der skal man ikke vise om, det skal man gjøre utenfor. Sånn at du skal få gå inn og møte disse her 

forhistoriske menneskene og de historiene de bærer med seg på en veldig direkte og intens måte, det tror jeg 

egentlig det blir. Jeg tror i hvert fall at det blir en spesiell stemning i det rommet der. 

Kristin: I den basisutstillingen som har stått har det for eksempel ligget fem spedbarnsskaller, et offerfunn fra en 

myr som har ligget på en hylle sammen med noen bryner, keramikk, spinnehjul, som arkeologiske gjenstander. 

Hvordan er det vi stiller ut menneskelevninger? er det bare et materialet som vi bare høster analyser fra eller tar 

man inn over seg at dette har vært et menneske en gang, og det er jo det sistnevnte aspektet som vi vil fokusere 

på. 

... 

Så det er det å trekke fram de gode historiene og fortelle våre historier. Vi var jo ganske inspirerte, vi var jo på 

Moesgård museum i april, meg, Siv og Bente blant annet, og vi hadde et møte med de som hadde vært ansvarlige 

på utstillingene der og noe av det de fortalte oss var at de hadde bestemt seg for de skulle ikke gi en sånn 
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fullstendig arkeologisk kronologisk framstilling, en representativ framstilling av deres samlinger, de skulle 

fortelle de gode historiene som lå i deres materialet og da måtte de gjøre en utvelgelse. Og det ble vi inspirert av. 

Vi hadde tenkt på det, men det legitimerte på en måte at vi kunne gjøre det sånn. 

Siv: Og vi så hvor godt det fungerte. 

Kristin: Og hvor effektivt det var, og hvilke publikumssuksess de hadde hatt. På det tidspunktet hadde de hatt to 

hundre tusen og det var et halvt år etter åpningen og nå er de oppe i en halv million eller noe sånt. Så de har noen 

enorme publikumstall og den er veldig opplevelsesbasert og basert på teknologi, og vi ønsker jo og å bruke en 

del teknologi, men for det første koster det jo mye penger. For det andre så er det jo det hvis teknologien 

fungerer så er jo alt vel og bra, men man veit jo aldri hvordan det går. 

Siv: Og så må det jo balanseres. De autentiske gjenstandene, du skal se de midt oppe i alt sammen. Våre designer 

er veldig flink til akkurat det, å få fram gjenstandene og er veldig god med lys. Det tror jeg er noe av det som vi 

klarer veldig godt..., å få fram gjenstanden til tross for at man gjerne har noen effekter rundt, men der balanserer 

Bente godt, det er en veldig viktig balanse. Det er jo det som er vår forse, de autentiske gjenstandene. Vi må ikke 

slippe det. 

Kristin: Det som stadig kommer opp her da, som en sånn, jeg vil ikke si motforestilling, men i hvert fall noe 

mange føler de må minne oss på, det er at Arkeologisk museum har sterke tradisjoner for tverrfaglig forskning, 

særlig med naturvitenskap og da er det veldig stor fokus på naturvitenskapene, på botanikken og geologien og 

klimaforskning, og dette må også inn. Dette må bli en del av utstillingen. Dette er med i noen temaer og så 

kommer det inn i introduksjonen når man kommer inn i den tidslinja. Og så er jo vi opptatt av at tverrfag ikke 

bare er mot naturvitenskap, men og med religionshistorie, antropologi og sosiologi osv. 

... 

Dere snakket om de temporære utstillingene i stad, vil dere ha færre slike fremover eller hva er planen i 

forbindelse med dette? 

Siv: Ikke hvis vi får nybygget, da blir det nok mange flere temporære utstillinger for det må fylles. 

... 

Kristin: Så da vil vi ha mye temporære utstillinger. Så både i forhold til plass og forhold til at sikringen skal være 

enormt god sånn at vi kan låne inn gjenstander og kunstverk til Stavanger som man per i dag ikke har noen plass 

å stille ut fordi man ikke har sikra nok bygg, det er jo og en del av tanken bak det, sånn at man kan ha et 

samarbeid med de andre museene, og med universitetet. Det er tanken at UIS skal kunne brukes som et 

utstillingsvindu i byen fordi campus ikke er i byen. Uten det nybygget så har vi fremdeles noe plass til 

temporære utstillinger der hvor vi har "frøutstillingen" nå. 

... 

Har dere en spesiell målgruppe som dere tenker på når dere jobber med denne basisutstillingen? Prøver 

dere å rette den mot noen, for eksempel skoleungdom? 

Kristin: Vi har sagt tre generasjoner, så vi vil prøve å nå både et kulturinteressert publikum og skolen. Skolen er 

jo en veldig sentral del av vårt samfunnsoppdrag. Moesgård har jo gjort noen grep. Idet du går gjennom 

utstillingen der så har de montre og ganske langt nede så har de lagd noen sånne små historier og tegninger som 

er for barn, "skotyven" for eksempel er det en som heter. Så det er mer fortellinger som vil fenge barn. Jeg er 

ikke sikker på om barn ser og skjønner at de er for dem så det kommer nok ikke vi til å gjøre, men vi har jo en 

pedagog som er med i referansegruppa for basisgruppa. 

... 
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Siv: Og så vil det jo være aktiviteter. At man bruker utstillingen for et breiere publikum og så bruken man 

aktiviteter som fokuserer mere på ulike aldersgrupper, det er jo sånn som vi har det nå og egentlig. 

Kristin: Og så er det jo det å skape rom i utstillingen som er store nok til  at en formidler kan samle en klasse og 

ha et opplegg der knytta til det, men ikke alle delene av utstillingen vil kommunisere direkte med barn for 

eksempel dette rommet som vi skal åpne nå med menneskelevninger. Vi ekskluderer selvsagt ikke barn ifra det, 

men det er ikke tenkt primært med barn som målgruppe. Derfor har vi ikke tenkt å ha utstillingsåpning på en 

søndag på beste familietid, men på en tirsdag kveld 

Siv: Men den såkalte "Vistegutten", som kanskje er en jente, den er jo veldig viktig for folk i Rogaland og veldig 

viktig for alle å se, og unger har et forhold til dette her mennesket. Det er veldig tenkt på i monteret og måten vi 

har laget det sånn at en unge også skal kunne møte "Vistegutten" på en god måte. For det er veldig mye styr 

rundt akkurat det monteret, og det å gjøre det riktig har vært veldig mye arbeid. Det er veldig gjennomtenkt og 

veldig gjennomarbeidet. Han ligger liksom inne i hulen sin, liket ble funnet i utkanten av hulen og det får du 

også fram i den måten han eller hun er utstilt på. Nå er jo den store spenningen om det er, og det får vi jo kanskje 

greie på, om det er en dame/pike eller en gutt. Så vi har prøvd å dempe den interessen litt og sagt at kanskje det 

ikke er det viktigste, men det har vi vel ikke klart da. 

... 

Jeg syns det var veldig interessant det dere hadde skrevet om at man skal gå bakover i tid i utstillingen, 

kan dere si litt mer om hvorfor dere har gjort dette valget? 

Siv: Vi tenkte litt sånn at når du kommer utenfra fra dagens verden og det kjente så er det mer naturlig å gå 

bakover. Vi har tenkt på hvordan vi skal klare å formidle dette her med tidsdybden og det var vel kanskje for å 

prøve å gjøre det på en litt annen måte at vi tenkte at den kanskje er lettere å få tak i dersom du begynner i den 

enden. 

Kristin: Ja, og Ellen som er pedagog snakket om læringsteori, og at du bygger på det kjente. At læring er 

kumulativt på den måten at du bygger på det kjente, dess mer du kjenner så bygger du på det, i stedet for at du 

blir kasta inn i noe så radikalt annerledes som steinalder er. Så vi begynner med middelalder der vi har mye 

kilder, og de fleste har en forståelse av middelaldersamfunnet og vi har fortsatt stående monumenter som man 

bruker, domkirka i byen for eksempel, noe folk har et nært forhold til. Også kan vi bruke den kunnskapen og 

bygge på den bakover, det er sånn vi har tenkt. 

Siv: Det er jo en del museer som gjør dette, British museum, i den forhistoriske delen, det oppdaga jeg nylig at, 

du kan jo gå i forskjellige retninger, men sist gang jeg var der så var det naturlig å gå bakover. Jeg vet ikke 

hvordan de har tenkt rundt det, men jeg lurer på om ikke det er en grei måte å gjøre det på altså. Også særlig nå 

som vi kunnen fortape oss i en mytisk tid helt på slutten, også før, tidlig i steinalderen så har vi jo dette 

isbjørnskjellettet. Så da begynner man å komme vekk fra disse vanlige arkeologiske periodene, det er jo ikke 

istid, men tundra, det hadde vært veldig stilig om vi kunne hatt is, eller vi kan ha litt is rundt han for jeg tror det 

er tundra og is og snø. Bak der så kommer du til denne her urtida, denne mytiske tida, og det kan være litt med 

på å følelsen at man mister seg litt i tida bakover. Også går du opp igjen når du møter menneskene, vi har 

mennesker hele tiden, men da har vi rekonstruerte mennesker. Sånn som i vikingtidsutstillingen, der har vi seks 

damer med navn som er rekonstruert med drakter og sånne personer er jo veldig vanlig, at du møter disse 

temaene gjennom kledde rekonstruerte mennesker. Så du møter de hele veien, men når du kommer bakenfor tida 

så møter du disse her skjelettene, individene, de ordentlige menneskene sant? Og der går du egentlig opp igjen 

og så slutter vi ved middelalder. Da begynner vi med "Vistegutten" og så er det egentlig en sånn gang at du 

kommer opp igjen gjennom de menneskene. Hvordan folk vil skjønne dette her helt av seg selv det vet vi jo 

aldri, men det går jo an å hjelpe de litt. Og det er godt å ha en sånn helhetlig tanke selv om ikke alle oppfatter alt 

så må vi ha en sånn helhetlig plan. 

Kristin: Og en ting er hvordan vi tenker at utstillingen skal oppleves og hvilken gang publikum skal ha gjennom 

den, men publikum går jo sine egne veier så det har man jo ikke noen kontroll på, men dette er i hvert fall 

tanken. 
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På KHM så er det en tanke om at forskning og formidling skal kombineres. At man skal se på 

utstillingene som egne forskningsprosjekter. Hva tenker dere om det? Er det slik i Stavanger? 

Siv: På denne utstillingen så går det litt hånd i hånd med aktuelle forskningsprosjekter og her kan du faktisk 

møte han her som sitter med skjelettene. Han forteller, og det har han jo gjort lenge og man fokuserer veldig på 

den forskninga. Så det er jo egentlig tett på, særlig dette her med "Vistegutten", men det er vanskelig å uttrykke 

direkte i utstillingen for her må vi fokusere veldig på dette her med møtene, men han vil vel fortsette å være et 

sånt møtepunkt håper vi da, og sitte og vise og sånt. Og i "Utferd" så har vi prøvd å vise litt av 

tolkningsprosessen for disse her rekonstruerte damene, de har vi laget historier til og laget til levende mennesker, 

men så har vi faktadelen ved siden av med gjenstandene, dette vet vi, også prøver vi å vise litt av 

tolkningsprosessen i disse her historiene som vi har laget ved å stille spørsmål og det gjør vi jo her og. Vi stiller 

spørsmål som kobles opp mot tolkningsprosessen. 

Kristin: Det fungerer som et forskningsprosjekt på den måten at gjennom den utstillingen så har det, i hvert fall 

for meg, satt i gang en stor tankeprosess rundt etikken med utstilling av menneskelevninger. Så hvis det er tenkt 

at det skal være forskningsprosjekter på den måten at og de som jobber med å lage utstillingen, at de skal være 

forskere og at de skal bidra til forskningsprosessen og våre fortolkninger som forskere, så er det det som har 

fungert for oss så langt, men vi har jo ikke noe... konkret tanke om at utstillingene skal ha en sånn feedback på 

den måten til oss som forskere, selv om det gjerne har det likevel, men det er ikke noe som er planlagt på den 

måten som jeg tror det er i Oslo. 

... 

Vår formidling er hundre prosent forskningsbasert, det er den og det er et kjempeviktig prinsipp for oss, men 

hvis jeg har forstått riktig i Oslo så har de gjort om på organiseringen sånn at de har et utstillingsråd og det er i 

fra det utstillingsrådet at ideene om nye utstillingsprosjekter skal komme og at de utstillingsprosjektene skal på 

en måte ha en feedbackeffekt i forhold til forskningsprosjektene så det er en annen måte å organisere på enn det 

vi har. 

Siv: Men jeg ser ikke helt hvordan den her feedbacken... for det gjør det jo med all formidling. Når jeg formidler 

min egen forskning da må jo jeg, enten det er gjennom populærvitenskapelige artikler, foredrag eller utstillinger 

så må jeg gå ut av fagtermene, sant? Det at du må uttrykke ting på andre måter, det være seg skriftlig eller i en 

utstilling så utvikler du også forståelsen din for temaet for du må uttrykke det på en annen måte. Du må se det fra 

et annet ståsted, og særlig det at du blir tvunget til å legge fra deg de her fagtermene. Så i all formidling så ligger 

det en, hvis det er skikkelig forskningsformidling så får du en sånn tilbakevirkning hvis du er åpen for det og 

hvis du ikke formidler bare sånn på overflaten, men prøver å gå ned og si de litt mere komplekse tingene på en 

sånn måte at det kan forstås. Så er du inne i en sånn prosess som gir veldig mye tilbake til forskningsprosessen. 

Kristin: Ja, så det fungerer som en hermeneutisk prosess. Det vi har gjort annerledes enn Oslo er jo og at; I Oslo 

så har de hatt en formidlingsavdeling som har vært mer teknisk, mens vi har en avdeling med mye sterkere faglig 

forankring i og med at vi har en professor som er faglig ansvarlig for utstillingene og det har de så vidt jeg vet 

ikke hatt tidligere i Oslo, men nå har de jo dette rådet. 

... 

Men det er jo en mer sånn eksplisitt målsetting som de har skapt med dette og jeg tenker at det er et implisitt 

resultat, som du sier Siv, av formidlingsarbeidet. 

Siv: Ja, det er det, men så er det og hvor vidt du skal synliggjøre forskningsprosessen i tekstene og i selve 

utstillingen og det er jo det vi har gjort på en måte der nede i "Utferd" i og med at vi har en faktadel og så har vi 

disse historiene hvor vi har lagt inn spørsmål som går rett på problemene med å tolke gravmateriale, men skjult 

litt i denne her fortellingen om disse her damene. Det gjør vi jo litt her også med de spørsmålene, er for eksempel 

"vistegutten" begravd? Altså, med et eneste spørsmål så kommer du inn i den, for det er jo et spørsmål i eldre 

steinalder, hva er en begravelse? Og hvordan tolker du en begravelse til forskjell fra en annen type deponering. 
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Vi må ha veldig korte tekster der, men derfor er noen sånne spørsmål noe som kan, i hvert fall hvis du får litt 

hjelp, så kommer du inn i en forskningstanke som er ganske viktig. 

Kristin: Ja, det er jo vårt ståsted. Hvis vi tenker på sånn standpunktsteori så er jo vårt ståsted at man står et sted 

der vi vil at vår prosess som forskere skal være synlig for publikum. 

Siv: Og det er ikke så lett. For du skal lage korte tekster, de skal være lette å lese, og hvis man skal gjøre det må 

man gjøre det godt. Det må ikke være sånn påklistra og sånn at "her har de lest en artikkel". Så det der med de 

vikingdamene, det var et forsøk og det fungerer i hvert fall når jeg viser utstillingen. Hva folk tenker selv, det vet 

jeg ikke, men du har en faktadel og en historie og i det spennet ligger vår tolkning. 

Kristin: Ja, det handler litt om oppfatningen av arkeologi og. Noen mener arkeologi er en empirisk vitenskap. 

Det mener ikke jeg, det er en fortolkende vitenskap. 

... 

Jeg var på et seminar i Oslo i forbindelse med dette her, forskning i fellesskapsprosjektet, og det ble presentert av 

Peter Bjerregaard og Brit Solli, men Hva med Skolebarna i Oslo by? Hvordan skal de få vite noe om sin 

forhistorie og kronologien? Hvordan skal folk forstå dette her? En ting er at vi som forskere kan hive rundt ideer 

"Dette er gøy" og "ja, det hadde vært kult", men jeg er veldig spent på hvordan de løser det. Nå har jo vi egentlig 

negative erfaringer med basisutstillinger som ikke er kronologiske, men det betyr jo ikke at det å ikke ha en 

kronologisk basisutstilling i seg selv er dårlig. Det kommer an på hvordan du gjør det. 

... 

Dere snakket om at basisutstillingen kunne endres, at gjenstandene lett kan byttes ut. Tenker dere å ha en 

plan for dette sånn at den regelmessig blir endret og fornyet? 

Siv: Jeg har vel en sterk mistanke om at det ikke kommer til å bli så ofte, den her tror jeg blir der, men det må 

ligge mulighet for det. Den forrige var veldig statisk, da falt hele hvis du tok ut en del.  Her kan du gjøre det, og 

jeg tror det er en veldig viktig målsetning å ha og en veldig viktig struktur å legge på utstillingen. Å skifte ut 

temaene, ja noen temaer blir vanskelig å skifte ut, andre kan du lettere skifte ut, men kanskje du kan skifte ut 

deler av det. Kanskje det er lettere å bygge inn nye funn i de forskjellige temaene. For eksempel disse temaene vi 

har lagt på steinalder da, de er jo veldig fundamentale, dette her med nomadetilpasning i eldre steinalder mot den 

faste bosetningen som kommer etter hvert, det er en veldig fundamental endring i måten å leve på. Det skal godt 

gjøres å komme helt bort fra det, men innenfor det temaet så kan du jo vektlegge forskjellige ting. Jeg tror det er 

flere løsninger på det her på sikt altså. Så jeg tror vi må se litt hvordan det fungerer. 

Kristin: Vi har ikke lagd noen plan for det per i dag. Vi har ikke engang finansieringen til å gjennomføre det vi 

ønsker å få gjort i første runde, så det får komme etter hvert. 

 

Nå har dere sagt litt om det, i forhold til finansiering og sånn, men har dere møtt på noen andre 

utfordringer i arbeidet? 

Siv: Nei, vi har altså hatt en svær omgang på  monterkvaliteten til disse skjelettene for det er lenge siden folk har 

sett på disse skjelettene. Man må jo se hvilken stand de er i og det er lenge siden det har vært vurdert og da har vi 

jo også hatt en diskusjon som gjør har vi har fått nå en helt ny type montere. 

Kristin: Og nye retningslinjer for hvilke materialer vi kan ha inne i monterne sammen med forskjellige typer 

materialitet rett og slett. 

Siv: Særlig disse skjelettene nå da. 
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Kristin. Så det har vært noen sånne tekniske utfordringer, som i hvert fall jeg ikke hadde sett for meg at skulle 

komme 

Siv: Og så er det jo blitt veldig mye dyrere da, de monterne, men de blir knallfine. 

Kristin: Ja, det er veldig fint, men dyrt. I forhold til det med finansiering så er jo noe av hovedproblemet både for 

oss og KHM at det ikke er noe sted å søke om midler. Det er en stortingsmelding som kom i 2007 eller 2008 som 

heter "tingenes tale" som fremdeles gjelder for universitetsmuseene, der står det jo at museene må fornye 

basisutstillingene, en viktig målsetning, men det har ikke kommet noen bevilgninger til det. Vi er finansiert 

gjennom universitetet og det samme er jo KHM, og universitetene setter ikke av midler, og har ikke heller midler 

innenfor sin ramme til å sette av til dette. Og så er det ingen andre plasser å søke, eller vi prøvde å søke til 

kulturrådet, en kjempegod søknad om flere millioner og så delte de ut tre hundre tusen til det lille 

Ryfylketmuseet, to hundre tusen til soppmuseet for blåost der og der, så det er helt andre summer. Bergen sliter 

jo med akkurat det samme, det har tatt ned hele sin naturhistoriske samling. og de trenger noen helt vanvittige 

summer. Så er det dette med, hvis man skal lage gode gjennomførte digitale løsninger som kommuniserer fint 

med resten av utstillingen og god programvare som varer i mange år og som skal oppdateres og som skaper den 

typen opplevelsesbasert utstilling som vi har lyst til å lage, det er skrekkelig dyrt. Så det med finansiering, det er 

en sånn kjedelig ting. 

Siv: Men sånn som nå så tar vi litt og litt. 

Kristin: I år så har vi hatt noen penger til å bygge dette menneskerommet, men vi har jo ikke kommet helt i havn 

med årets budsjett på grunn av at monterne har vært dyrere. Neste år har vi, jeg veit ikke hvor mye det kommer 

til å ende opp i, men kanskje to millioner hvis vi får noe ekstra ifra universitetet og da klarer vi ikke åpne noen 

neste del, med de pengene klarer vi å bygge grunnrom, så hvis vi skal fortsette på den måten, sånne små drypp 

med litt midler som vi klarer frigjøre og litt midler fra universitetet, så kommer det til å gå veldig lang tid. Og det 

er jo et faremoment, både på grunn av at de tankene med at det kan oppleves utdatert, vi kan få en sånn trøtthet i 

avdelingen av at man ikke kommer noen vei. At man mister momentet rett og slett, det er jeg litt bekymret for. 

 

 


