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Sammendrag 

 

I 2013 tok regjeringen et konseptvalg for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 

Konseptvalget innebærer blant annet at det skal bygges et Vikingtidsmuseum på Bygdøy, i 

kontakt med det eksisterende Vikingskipshuset. Det fremtidige museumsanlegget planlegges 

og prosjekteres i skrivende stund, og eksisterer derfor kun i form av skriftlig tekst og 

illustrasjoner. Denne oppgaven er skrevet innenfor forskningsdisiplinen museologi, og 

handler om hvordan museal arkitektur og romutførelse ved det nye Vikingtidsmuseet 

kommer til å konstruere kunnskap om vikingtid.  

 

Oppgaven bygger på en teori om at museer består av mange ulike kategorier, blant annet 

arkitektur og romutførelse, som bidrar til å konstruere kunnskap i museene. I løpet av de siste 

140 årene har kunnskap om den forhistoriske perioden vikingtid, blitt konstruert på museum. 

Oppgaven viser at den kunnskapen som nå konstrueres ved det nye Vikingtidsmuseet 

refererer til tidligere konstruksjoner av kunnskap om vikingtid. Disse referansene 

synliggjøres gjennom arkitekturen og romutførelsen ved det nye museumsanlegget. Videre 

viser oppgaven at fortiden er noe som produseres i samtiden, i et nå. Gjennom museets 

konstruksjon av kunnskap, blir vikingtid produsert som kulturarv. 
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1 Innledning 
 

Denne oppgaven handler om det nye Vikingtidsmuseet som skal bygges på Bygdøy, og som i 

skrivende stund bare eksisterer i form av skriftlig tekst og illustrasjoner. Når museet står 

ferdig, vil det være en del av Kulturhistorisk museum. Kulturhistorisk museum er et 

universitetsmuseum under Universitetet i Oslo, og er et av Norges største kulturhistoriske 

museer. Museet består i dag av de tre tidligere universitetsmuseene Oldsaksamlingen, 

Myntkabinettet og Etnografisk museum, som ble slått sammen i 1999. Kulturhistorisk 

museum har også forvaltningsansvar for løse, arkeologiske kulturminner som skriver seg fra 

oldtid og middelalder (gjenstander eldre enn 1537 e.Kr.) fra 10 fylker på Østlandet og 

Sørlandet
1
. Samlingen av de arkeologiske kulturminnene består av mer enn en million 

gjenstander og går under navnet oldsaksamlingen, som tidligere var en egen 

museumsinstitusjon. I dag har Kulturhistorisk museum en tredelt lokalisering med 

Vikingskipshuset på Bygdøy, Historisk museum
2
 på Tullinløkka, og magasinlokaler på 

Økern. Disse bygningene dekker ikke lenger museets arealbehov, og er bakgrunnen for at det 

nye Vikingtidsmuseet skal bygges (Statsbygg 2017a)
3
. 

 

Allerede i 1995 foreslo Kulturdepartementet å samlokalisere Kulturhistorisk museum i en ny 

museumsbygning på Sørenga. Forslaget innebar å flytte vikingskipene fra Bygdøy, og skapte 

en stor offentlig debatt (Skrede 2012:7). Ville skipene tåle å flyttes? Og burde skipene flyttes, 

selv om de ville tåle det? Debatten endte i 2012, etter en internasjonal ekspertkomité 

konkluderte med at flytting av vikingskipene til Sørenga innebar en stor risiko for skader på 

skipene som ikke kunne reverseres (International Expert Committee 2012; Skrede 2012:10). 

Dermed tok regjeringen et konseptvalg for Kulturhistorisk museum i 2013. Konseptvalget 

innebærer en fortsatt tredelt lokalisering for museet, hvor vikingskipene forblir på Bygdøy. 

Konseptvalget innebærer allikevel to viktige endringer. For det første skal det bygges et nytt 

og utvidet museumsanlegg på Bygdøy, i tilknytning til det eksisterende Vikingskipshuset. 

Vikingskipene er planlagt flyttet inn i nybygget, på grunn av nødvendigheten for et bedre 

bevarings- og utstillingsmiljø. For det andre innebærer konseptvalget at de resterende 

                                                        
1
 Kulturhistorisk museum sitt forvaltningsansvar består i å gjennomføre arkeologiske utgravninger på land 

som ikke er i norske byer med middelaldergrunn, samt å ta vare på løse, arkeologiske kulturminner funnet 

på land. 
2
 Historisk museum er en museumsbygning, mens Kulturhistorisk museum er en museumsinstitusjon. 

3
 Referansesystemet som er brukt i denne oppgaven er referansesystemet i Society of American 

Archaeology (SAA) sin style guide. 
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arkeologiske gjenstandene fra perioden vikingtid (ca. 800 e.Kr.-1030 e.Kr)
4
 skal flyttes til det 

nye museumsanlegget, og stilles ut sammen med vikingskipene. Museumsanlegget blir 

betegnet med navnet Vikingtidsmuseet (Statsbygg 2017a). 

 

På bakgrunn av regjeringens konseptvalg, gav Kunnskapsdepartementet i 2014 Statsbygg i 

oppdrag å starte arbeidet med et skisseprosjekt for utvidelse og nybygg av Vikingtidsmuseet 

på Bygdøy. Statsbygg inviterte deretter til åpen plan- og designkonkurranse i 2015, hvor det 

ble sendt inn 111 forslag. I april 2016 kåret en jury tre vinnere, hvor forslaget ”Naust” av 

arkitektfirma AART Architects ble rangert som nummer én. I mars 2017 ble skisseprosjektet 

for det nye museumsanlegget publisert. Skisseprosjektet presenterer ikke den endelige 

versjonen av Vikingtidsmuseet, da det gjenstår flere trinn i planleggings- og 

prosjekteringsarbeidet frem mot byggestart. I tiden fremover vil det foretas videre 

prosjektering, samt reguleringsprosess av tomten. Deretter følger politisk behandling, og 

bevilgning til gjennomføring. Tidligst byggestart er satt til 2020, med ferdigstillelse i 2022 

(Statsbygg 2016a). 

 

1.1 Problemstilling og motivasjon 

Regjeringens konseptvalg fører altså til at det nye museumsanlegget på Bygdøy vil bli et 

museum for den forhistoriske perioden vikingtid. Denne oppgaven vil forsøke å besvare 

følgende problemstilling, med utgangspunkt i det nye Vikingtidsmuseet:  

 

Hvordan skaper museal arkitektur og romutførelse vikingtid? 

 

Motivasjonen for å stille dette spørsmålet har sitt utgangspunkt i en tilsynelatende økt 

populærinteresse for vikingtid, både i Norge og internasjonalt. Dette kan eksemplifiseres 

gjennom den populære, kanadisk-irske TV-serien Vikings (2013-), den norske humorserien 

Vikingane (2016-) på NRK, eller den norske filmen Gåten Ragnarok (2013). 

Vikingskipshuset hadde også over 500 000 besøkende for første gang, i 2016 (Kulturhistorisk 

museum 2016). Den økende interessen for vikingtid må sees i sammenheng med en økende 

interesse for kulturarv generelt. Kulturarvsteoretiker Rodney Harrison (2013:3) påpeker i sin 

bok Heritage: Critical Approaches, at kulturarv er et voksende fenomen med økende 

                                                        
4
 Jeg baserer denne dateringen av vikingtid på arkeolog Bergljot Solberg (2003:212) sin datering av 

perioden. 
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interesse. Han mener at kulturarv ikke primært handler om fortiden, men om nåtiden, og 

definerer kulturarv som ”...the production of the past in the present” (Harrison 2013:4-5). 

Planleggings- og prosjekteringsprosessen frem mot det nye Vikingtidsmuseet kan dermed 

sies å fortelle noe om hvordan vikingtid produseres i nåtiden, og blir kulturarv. Hensikten 

med oppgaven er ikke å gi et fullstendig svar på hva vikingtiden er, eller består i. Den er 

heller tenkt som et lite bidrag til å oppnå en større forståelse av vikingtid som kulturarv. 

 

Oppgaven vil bygge på en teori om at museal arkitektur og romutførelse, forstått som to 

kunnskapskonstruerende kategorier, bidrar til å konstruere kunnskap i museer og 

museumsutstillinger. Oppgaven kan dermed sies å plassere seg i et forskningsfelt innenfor 

museologi, som ser museer som kunnskapsinstitusjoner hvor kunnskap blir 

produsert/konstruert. Museer blir ofte oppfattet og definert som kunnskapsinstitusjoner. Dette 

blir for eksempel slått fast i International Council of Museums (ICOM) sitt museumsetiske 

regelverk, som skriver at ”Museer ivaretar primærkilder til kunnskapsdannelse og 

fordypning” (ICOM 2011:20). Kulturhistoriker Anne Eriksen (2009:14) har definert museet 

som en kunnskapsinstitusjon i sin bok Museum: En kulturhistorie, hvor hun skriver at 

museumssamlinger ”...vil gjenspeile verdier og tenkemåter, og viser hvordan idealer for 

kunnskap og kunnskapsorganisering har forandret seg over tid”.  

Oppfattelsen av museer som kunnskapsinstitusjoner kan kanskje sies å være enda mer 

gjeldene for universitetsmuseer, slik som Kulturhistorisk museum, hvor det drives forskning. 

Kulturhistoriker Anita Maurstad og folklorist Anne Hauan (2012:22) skriver i sin bok 

Museologi på norsk: Universitetsmuseenes gjøren, at universitetsmuseene frem til det siste 

årtusenskiftet har hatt en selvfølgelig og udiskutabel rolle som viteninstitusjoner. De ser 

kunnskapen i universitetsmuseene som produsert (Maurstad og Hauan 2012:15). De påpeker 

allikevel at universitetsmuseenes rolle som vitensinstitusjoner er i ferd med å endre seg, og 

viser blant annet til St.meld. nr. 15, 2007-2008, Tingenes tale. Stortingsmeldingen 

understreker at universitetsmuseene skal fortsette å være vitensinstitusjoner, men innebærer 

ifølge Maurstad og Hauan (2012:23-24) en endring. Endringen består i at 

universitetsmuseenes tidligere fokus på samlinger og beskrivelser av disse for et publikum, 

forskyves til fokus på publikum som forbruker. Dette kan sies å gjenspeiles i Kulturhistorisk 

museum sin misjon, som blant annet stadfester at museet skal ”...skape ny viten og invitere til 

dialog og deltakelse” (Statsbygg 2015:19). Kulturhistorisk museum er altså en 

vitensinstitusjon som skaper ny viten, men skal samtidig invitere publikum til dialog og 



 4 

deltakelse.  
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2 Teoretisk perspektiv, metode og 

kildemateriale 
 

Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven – Hvordan museal arkitektur og 

romutførelse skaper vikingtid – legger visse teoretiske forutsetninger for oppgaven. For det 

første at kunnskap om vikingtid er noe som blir skapt eller konstruert, og for det andre at 

arkitektur og romutførelse er to deler av et museum eller en museumsutstilling som er 

skapende/konstruerende. Samtidig vil det faktum at analyseobjektet bare eksisterer i form av 

tekst, legge visse føringer for teori- og metodebruk. Jeg vil i dette kapittelet presentere og 

begrunne det teoretiske perspektivet, og valg av metode og kildemateriale. 

 

2.1 Kunnskapskonstruksjon i museet 

Teorien om at museer konstruerer kunnskap om fortidige kulturer blir blant annet presentert i 

kunsthistoriker Peter Vergo sin bok New Museology, en bok som kan sies å ha lagt mye av 

det teoretiske grunnlaget for museologi som forskningsdisiplin de siste tiårene. Vergo 

(1989:2-3) skriver at innsamling og avhending av museumsgjenstander, og hvordan disse 

gjenstandene organiseres i utstillingsrommet, ”...means placing a certain construction upon 

history...”. Denne konstruksjonen er sosialt manifestert ved at vi ubevisst er påvirket av det 

samfunnet vi er en del av, vår utdanning, oppvekst, fordommer osv. Derimot blir denne 

påvirkningen, i all hovedsak, ikke gjort direkte synlig for de museumsbesøkende (Vergo 

1989:2-3). Kjønnsstudieforsker Wera Grahn (2006:61-62) påpeker at dette er med på å gjøre 

museet til en institusjon hvor kunnskap oppfattes som sant: “Det problematiska med att 

museers konstruktion av historia i allmänhet är osynliggjord

 

är att det förstärker 

uppfattningen av museer som förmedlare av ”objektiv sanning”…”. 

 

Med et slikt teoretisk perspektiv til grunn vil altså det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy 

komme til å konstruere kunnskap om vikingtid. Gjennom denne konstrueringen, blir også 

vikingtid produsert som kulturarv. Selv om byggingen av det nye museet enda ikke er 

påbegynt, kan denne kunnskapskonstruksjonen sies å allerede eksistere, da planleggingen og 

prosjekteringen av museet pågår i skrivende stund. Dermed åpner dette muligheten for å 

komme frem til (om ikke fullstendig, i det minste delvis) hvordan Vikingtidsmuseet vil 

komme til å konstruere kunnskap om vikingtid i fremtiden. Jeg vil forsøke å komme frem til 
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dette gjennom å bruke ulike dokumenter som har blitt produsert i planleggings- og 

prosjekteringsarbeidet hittil som mitt kildemateriale.  

 

Samtidig er det viktig å understreke at konstruksjonen av kunnskap om vikingtid ved 

Vikingtidsmuseet er påvirket av dagens samfunn, slik Vergo skriver. Dette kan ytterligere 

forklares gjennom å bruke språkfilosofen Mikhail Bakhtins begrep intertekstualitet, med 

utgangspunkt i hvordan museolog Eva M. Sund (2016:16-17) forstår begrepet i sin 

masteroppgave. Hun skriver at intertekstualitet sikter til ”...det at ytringer nødvendigvis står i 

dialog med andre ytringer som har kommet forut for dem selv”. Intertekstualitet er et begrep 

som hovedsakelig blir brukt i diskursanalyse, men som allikevel kan overføres til mitt 

prosjekt. Konstruksjonen av kunnskap ved Vikingtidsmuseet vil være påvirket av, eller ha 

intertekstuelle referanser til, tidligere konstruksjoner av kunnskap om vikingtid. Med andre 

ord: kunnskapen om vikingtid ved Vikingtidsmuseet konstrueres ikke i et vakuum. For å 

forstå hvordan det nye museumsanlegget konstruerer kunnskap, må de intertekstuelle 

referansene til tidligere kunnskapskonstruksjoner om vikingtid legges til grunn. De tidligere 

kunnskapskonstruksjonene om vikingtid kan dermed forstås som en del av konteksten det nye 

Vikingtidsmuseet blir skapt i. Denne konteksten vil være et viktig aspekt ved analysen av 

dokumentene, og vil bli redegjort for i kapittel 3. 

 

Hva er så forbindelsen mellom konstruert kunnskap om vikingtid, og museal arkitektur og 

romutførelse? Flere akademikere innen ulike forskningsdisipliner har påpekt betydningen 

arkitektur og romutførelse har for publikums museumsopplevelse (Falk and Dierking 

2000:123-124; Giebelhausen 2006a:42; Lord og Lord 2002:68-69; Hillier og Tzortzi 

2006:282; MacLeod 2005:9; Moser 2010:23-25; Sirefman 1999:318). For eksempel skriver 

arkitekten Susanna Sirefman (1999:318) at “…architecture is integral to the museum 

experience”. Allikevel påpeker arkitekt Bill Hillier og museolog Kali Tzortzi (2006:282) at 

”Architectural intent has received much less attention...” sammenlignet med ”Curatorial 

intent...”. Et eksempel på noen som allikevel gir den arkitektoniske intensjonen 

oppmerksomhet i sin forskning er arkeologen Stephanie Moser (2010). Hun ser 

museumsutstillinger som bestående av ulike kunnskapskonstruerende kategorier (nærmere 

forklart nedenfor), og gir blant annet arkitektur og rom som to eksempler på slike kategorier. 

Og det er her vi finner forbindelsen mellom konstruksjonen av kunnskap i museer, og museal 

arkitektur og romutførelse. Som allerede nevnt skriver Vergo at innsamling og avhending av 

gjenstander, og organiseringen av gjenstander i en museumsutstilling, plasserer en 
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konstruksjon på historien. På samme måte vil museets eller utstillingens arkitektur og 

romutførelse (sammen med andre kunnskapskonstruerende kategorier slik som 

organiseringen av gjenstander) bidra til å konstruere kunnskap. Når det gjelder det nye 

Vikingtidsmuseet er deler av arkitektur og romutførelse allerede foreslått, og blir presentert, 

forklart og begrunnet i mitt kildemateriale. Dette åpner for å analysere hvordan arkitektur og 

romutførelse, forstått som kunnskapskonstruerende kategorier, ved Vikingtidsmuseet bidrar 

til å konstruere kunnskap om vikingtid.  

 

Moser (2010) presenterer i sin artikkel The Devil is in the Detail: Museum Displays and the 

creation of Knowledge et metodologisk rammeverk for å analysere den 

kunnskapskonstruerende kapasiteten museumsutstillinger har. Jeg vil ta utgangspunkt i dette 

metodologiske rammeverk, og teorien hun bygger dette rammeverket på, i min analyse. Selv 

skriver Moser (2010:22) at hennes artikkel, som omhandler den epistemologiske betydningen 

av museumsutstillinger, befinner seg innenfor en bredere forskningsfelt som utforsker 

representasjoner av fortiden i ikke-akademiske diskurser. I tidligere utgivelser (Moser 

2008:1049; 2001:262) har hun argumentert for at slike ikke-akademiske representasjoner 

(som film og TV, illustrasjoner eller museumsutstillinger) i like stor grad som akademiske 

representasjoner (som forskningsartikler eller konferansepresentasjoner) er med på å 

konstruere kunnskap om fortidige kulturer og samfunn. Hun påpeker at representasjoner av 

fortiden i museumsutstillinger lenge har blitt sett på som et biprodukt av representasjonene 

allerede gjort i den akademiske forskningen. Samtidig har den kunnskapskonstruerende 

kapasiteten museumsutstillinger besitter, i større grad blitt anerkjent av forskere innenfor 

ulike akademiske disipliner de siste tiårene (Moser 2010:22; Moser 28:1049). 

 

Moser (2010:22) bygger sitt metodologiske rammeverk på en teori om at museumsutstillinger 

er aktive agenter i konstruksjonen av kunnskap, og skriver at ”...there is a complex network of 

factors that warrent consideration when assessing the epistemological function of museums”. 

Faktorene som Moser omtaler blir gjennom artikkelen omtalt med forskjellige begreper, blant 

annet key attributes, factors, components og elements. Jeg har valgt å bruke begrepet 

komponenter for å gjøre språket i min egen tekst mer enhetlig og sammenhengende, og 

dermed enklere for leseren å følge. Alle komponenter har ifølge Moser en innflytelse på de 

besøkendes forståelse av et gitt subjekt som blir representert på et museum. Slike 

komponenter kan være alt fra lyssetting og farge på veggene, til arkitektonisk stil og 

markedsstrategier. Videre påpeker hun viktigheten av å forstå hvordan de ulike 
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komponentene komplementerer og forsterker hverandre ”...in a system of representation” 

(Moser 2010:23). Da utstillingene på det nye Vikingtidsmuseet enda ikke eksisterer vil det 

være vanskelig, om ikke umulig, å analysere et bredt spekter av ulike komponenter (som for 

eksempel audio-guider). Allikevel skriver Moser (2010:23) samtidig at de ulike 

komponentene også alene skaper mening og kunnskap, og gjør det dermed mulig å bruke det 

metodologiske rammeverket i min analyse.  

 

Moser grupperer de ulike komponentene inn i generelle kategorier som for eksempel 

arkitektur eller rom. Komponenten arkitektonisk stil vil dermed være gruppert under den 

generelle kategorien arkitektur. Under kategorien arkitektur nevner Moser (2010:24) 

lokalitet, og arkitektonisk stil og andre egenskaper ved arkitekturen som spesielt viktige 

komponenter. Viktige komponenter som blir nevnt under kategorien rom(utførelse) er 

rommenes fysiske parametere, utstillingsoppsett og hvordan besøkendes bevegelse gjennom 

utstillingen blir diktert (Moser 2010:24-25). Videre påpeker Moser (2010:24) at hennes 

rammeverk hverken er normativ eller altomfattende. Jeg har derfor valgt bort/lagt til enkelte 

komponenter som utgangspunkt for min analyse. Jeg har valgt å ikke analysere hvordan 

besøkendes bevegelse gjennom utstillingen blir diktert, fordi prosjekteringen av museet ikke 

er ferdigstilt på nåværende tidspunkt. Dette gjør at informasjon om viktige detaljer for en slik 

analyse, som plassering av dører/åpninger, skillevegger og montre, ikke er fullstendig 

tilgjengelig. I tillegg har jeg valgt bort arkitektonisk stil til fordel for arkitektonisk form og 

bygningskonstruksjon, og bygningsmateriale. Bakgrunnen for dette valget er at slike 

komponenter naturligvis vil få mer omtale og begrunnelse i en planleggingsprosess. Jeg vil 

dermed ta utgangspunkt i følgende komponenter i min analyse: (1)arkitektonisk form og 

bygningskonstruksjon, (2)bygningsmateriale, (3)lokalitet, (4)utstillingsoppsett, og 

(5)rommenes fysiske parametere. 

 

Moser (2010:23) understreker også viktigheten av å forstå konteksten en utstilling er laget i: 

”Exhibitions are created in many different types of contexts and with many types of 

aspirations”. For å kunne analysere hvordan arkitektur og romutførelse ved Vikingtidsmuseet 

bidrar til å konstruere kunnskap om vikingtid, må jeg derfor forstå konteksten denne 

kunnskapen blir konstruert i (eller konteksten Vikingtidsmuseet blir skapt i). Deler av denne 

konteksten vil naturligvis være den tidligere debatten om flytting av vikingskipene og 

regjeringens konseptvalg. Dette er bakgrunnen for at Vikingtidsmuseet bygges i 

utgangspunktet. Konteksten vil også bestå av tidligere konstruksjoner av kunnskap om 
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vikingtid, som forklart ovenfor gjennom begrepet intertekstualitet. For å kunne gjennomføre 

en analyse av den kunnskapskonstruerende kapasiteten arkitektur og romutførelse ved 

Vikingtidsmuseet har, må jeg dermed opparbeide en forståelse av tidligere konstruksjoner av 

kunnskap om vikingtid.  

 

2.2 Beskrivelse av metode og kildemateriale 

 

2.2.1 Tidligere konstruksjoner av kunnskap om vikingtid: 

Vikingtidsmuseets kontekst 

I kapittel 3 vil jeg ta for meg tidligere konstruksjoner av kunnskap om vikingtid. På grunn av 

oppgavens begrensninger vil jeg ta utgangspunkt i tidligere kunnskapskonstruksjoner ved 

Oldsaksamlingen, med et fokusblikk på arkitektur og romutførelse. Jeg vil gjøre dette ved å 

ta for meg når og hvordan vikingtid vokste frem som en definert periode innenfor den 

arkeologiske forskningen i Norge. Dette vil bidra til en forståelse av når kunnskap om 

vikingtid blir konstruert ved Oldsaksamlingen for første gang. Videre vil jeg ta for meg de 

tidligere utstillingene om vikingtid ved Oldsaksamlingen i korte trekk, med fokus på den 

romlige representasjonen perioden har hatt sammenlignet med andre perioder. Som nærmere 

forklart nedenfor, vil periodens romlige representasjon bidra til å opparbeide en større 

forståelse av tidligere konstruksjoner av kunnskap om vikingtid. Til slutt vil jeg ta for meg 

aspekter ved Vikingskipshusets arkitektur og romutførelse, og hvordan dette har bidratt til å 

konstruere en kunnskap om vikingtid. Vikingskipshuset har spilt en viktig rolle i hvordan 

norske museumsbygg har fremstilt vikingtid, og vil i fremtiden være del av det nye 

Vikingtidsmuseet. 

 

Når jeg skal ta for meg fremveksten av vikingtid som definert periode, vil jeg basere meg på 

religionshistoriker Jørgen Haavardsholm (2004) sin doktorgradsavhandling Vikingtiden som 

1800-tallskonstruksjon. Han har utforsket hvordan norske arkeologer og historikere gjennom 

sin forskning bidro til å skape et nytt bilde av vikingen og vikingtid på slutten av 1800-tallet 

og starten av 1900-tallet. Jeg vil redegjøre for noen av hans bemerkninger og konklusjoner 

som forteller om når og hvordan vikingtid vokser frem som et definert tidsrom i forhistorien.  

 

Når det gjelder vikingtidens romlige representasjon i tidligere utstillinger ved 

Oldsaksamlingen, vil jeg være inspirert av en teori og metode utviklet av museolog 
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Christopher Whitehead. Whitehead m.fl. (2012) sin bok Placing Migration in European 

Museums: Theoretical, Contextual and Methodological Foundations tar for seg de teoretiske 

og metodologiske orienteringene i et av forskningsfeltene i forskningsprosjektet European 

Museums in an Age of Migrations (MeLa)
5
. Metodologien de presenterer baserer seg på 

forståelsen av et museum som ”et kart” over den fysiske og epistemologiske organiseringen 

av kulturelle objekter (både materielle og immaterielle) (Whitehead 2012:47)
6
. Et kart blir 

her forstått som den romlige representasjonen av kunnskap om verden, eller deler av verden. 

I ”kartet” foregår identifikasjon, registrering og presentasjon av kulturelle objekter, samt 

deres fremtreden og relasjonelle posisjonering (Whitehead 2012:49). Samtidig blir en 

utstilling forstått som en teknologi for å organisere en rekke ekspressive elementer som blant 

annet inkluderer rom, relasjonell posisjonering av kulturelle objekter, og arkitektur og 

interiørdesign i museumsbygningen (Whitehead 2012:48). De teoretiske bemerkningene gitt i 

dette avsnittet kan altså sies å passe godt sammen med Mosers teori og metodologiske 

rammeverk. Slik jeg har forstått det, ser både Whitehead m.fl. og museal arkitektur og 

romutførelse som ekspressive elementer som konstruerer kunnskap. 

 

Å forstå et museum som et kart, kan ifølge Whitehead m.fl. (2012:50) bli identifisert som en 

del av en bredere interesse for studiet av kulturell kartografi innenfor flere humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige disipliner de siste tiårene. Kulturell kartografi har ingen sterk 

definisjon, men kan bli forstått som en måte kunnskap om verden blir kartlagt på, gjennom 

sammenhengen mellom politiske og medierte praksiser, og representasjoner og 

konstruksjoner av alle slag (Whitehead m.fl. 2012:50).  Kartografi, eller et kart, kan dermed 

ikke begrenses til å bli definert som todimensjonale grafiske representasjoner av land- og 

havområder, men også flerdimensjonale representasjoner av ikke-geografiske referenter som 

tid eller kunnskap (Whitehead 2012:51, 50). Tid kan for eksempel bli strukket ut eller 

komprimert i en museumsutstilling i forhold til hvor stor representasjon et gitt historisk 

tidsrom har (Whitehead 2012:52). Dette kan få politiske konsekvenser, og Whitehead m.fl. 

gir utstillingen Arts of the Americas fra 2010 på Museum of Fine Arts i Boston som et 

eksempel. I denne utstillingen har amerikanske urfolk og pre-koloniale kulturer fått en svak 

romlig representasjon i et par gallerier i første etasje, av i alt 53 gallerier i fire etasjer 

(Whitehead m.fl. 2012:52). På samme måte kan jeg bruke metoden for å komme frem til 

                                                        
5
 Forskningsfeltet var Research Field 01, med følgende problemstilling: How do European museums 

present societies as bound to, or enabled by, place and places, as having roots in places and/or taking routs 

from, to and through places? 
6
 Metoden er tidligere utviklet av Whitehead (Whitehead m.fl. 2012:47). 
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vikingtidens romlige representasjon i tidligere utstillinger ved Oldsaksamlingen. Selv om 

dette ikke nødvendigvis har hatt noen politiske konsekvenser, kan den romlige 

representasjonen bidra til en forståelse av hvordan kunnskap om vikingtid har blitt konstruert 

i tidligere utstillinger. 

 

Når en skal bruke kart-teorien som en metode, kan dette involvere å ta i betraktning hvordan 

kulturelle objekter av alle slag er organisert gjennom kartografiske teknikker. Selektering, 

ekskludering, generalisering, fokusering, gruppering, segregering, relatering, navngiving, 

skalering og markering er eksempler på slike teknikker (Whitehead m.fl. 2012:56). I analysen 

av vikingtidens romlige representasjon i tidligere utstillinger ved Oldsaksamlingen vil jeg 

være inspirert av Whitehead m.fl. sin metode, og stille følgende spørsmål:  

- Har kulturelle objekter datert til den forhistoriske perioden vikingtid vært gruppert for 

seg selv i utstillingsrommet(ene) ved Oldsaksamlingen? 

- Hvis ja, hvilken romlig representasjon har perioden vikingtid hatt sammenlignet med 

andre forhistoriske perioder? 

 

For å kunne anvende Whiteheads metode er det nødvendig, så langt det er mulig, å få 

oversikt over hvor Oldsaksamlingen til en hver tid har hatt sine utstillingslokaler, og hvordan 

samlingen har vært ordnet i disse lokalene. Kildematerialet jeg har valgt ut består derfor av 

ulike tekster skrevet av ulike forfattere, som gir informasjon om hvordan tidligere utstillinger 

ved Oldsaksamlingen har vært organisert i utstillingsrommene opp gjennom historien. 

Tekstene består blant annet av en museumsfører, to årbokutgivelser for Oldsaksamlingen, to 

jubileumsutgivelser for henholdsvis Oldsaksamlingen og Det Kongelige Fredriks Universitet, 

tale gitt på jubileumskonferanse for Fortidsminneforeningen, og andre akademiske utgivelser 

som beskriver Oldsaksamlingens historie og utvikling. I tillegg har jeg brukt boken 

Kulturhistorier i sentrum: Historisk Museum 100 år, redigert av arkeolog Jostein Bergstøl 

m.fl. (2004). Jeg vil også bruke plantegninger over enkelte utstillingsarealer, for å illustrere 

vikingtidens romlige representasjon. 

 

Til slutt vil jeg ta for meg aspekter ved Vikingskipshusets arkitektur og romutførelse ved å se 

på beskrivelser av bygget i en artikkel skrevet av arkeologen Bjørnar Hougen (1957), 

bakgrunnen for fredning av bygget som del av Bygdøy kulturmiljø, samt hvordan byggets 

arkitektur ble brukt som argument i den tidligere debatten om flytting av vikingskipene. Jeg 

vil blant annet basere meg på en tidligere oppdragsrapport, utført av Norsk Institutt for 
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Kulturminneforskning (NIKU). Denne rapporten har tittelen Striden om vikingskipene, og er 

skrevet av sosiolog Joar Skrede (2012). Rapporten foretar en empirisk gjennomgang av 

avisdebatten om flytting av vikingskipene. 

 

2.2.2 Det nye vikingtidsmuseet: ”ny” konstruksjon av kunnskap om 

vikingtid 

Analysen av museal arkitektur og romutførelse i kapittel 4 vil bli gjennomført ved en 

nærlesing av dokumenter produsert i planleggings- og prosjekteringsarbeidet for det nye 

Vikingtidsmuseet. Kunsthistoriker Øivind S. Bjerke (2010) har tidligere skrevet en artikkel 

om nye bygg for kunstmuseer. I artikkelen tar han blant annet for seg arkitekturen ved det 

nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, med utgangspunkt i 

konkurranseprogrammet i arkitektkonkurransen. Han konkluderer med at Nasjonalmuseets 

arkitektoniske utforming har ”...redusert modernisme til et spørsmål om en bestemt form”. 

Artikkelen viser dermed at det er mulig å analysere museal arkitektur ved et museum som 

enda ikke er ferdigstilt, gjennom å bruke dokumenter produsert i planleggingsprosessen for 

museet. Jeg har valgt å ikke intervjue enkelte av de involverte aktørene i planleggings- og 

prosjekteringsarbeidet. Bakgrunnen for dette valget er at dokumentene alene i stor grad 

forklarer og begrunner valgene som er gjort i forhold til utformingen av arkitektur og 

romutførelse. 

 

Min nærlesing av dokumentene er inspirert av Mosers metodologiske rammeverk. 

Rammeverket er i utgangspunktet utformet for bruk i utstillingsanalyser, mens min analyse 

kan karakteriseres som en tekstanalyse. Samtidig er min analyse allikevel en analyse av 

museal arkitektur og romutførelse, presentert og begrunnet gjennom tekst, og gjør det dermed 

mulig å gjennomføre en nærlesing inspirert av Mosers rammeverk. Nærlesingen vil ha en 

fokusorientering på de ulike komponentene valgt ut og presentert ovenfor. Dette betyr at 

nærlesingen i første omgang vil fokusere på beskrivelsen av hvilke valg som er gjort i forhold 

til utformingen av de enkelte komponentene. Og i andre omgang vil fokusere på hvilke 

begrunnelser og argumentasjoner som blir gitt for disse valgene. Dette vil illustrere hvordan 

de ulike komponentene, som del av de kunnskapskonstruerende kategoriene arkitektur og 

romutførelse, vil bidra til å konstruere kunnskap om vikingtid. Allikevel vil et museums 

arkitektur og romutførelse utformes på bakgrunn museets mange varierte funksjoner 

(Sirefman 1999:297). Det vil si at utformingen i varierende grad er tenkt inn mot 
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publikumsopplevelsen. Andre funksjoner som for eksempel sikkerhet og bevaringsmiljø, vil 

også være bestemmende for arkitekturens og romutførelsens utforming. Jeg vil i min analyse 

fokusere på utformingen som i stor grad kan sies å være tenkt inn mot publikumsopplevelsen, 

men vil samtidig nevne når andre forhold har vært særlig bestemmende for utformingen av 

arkitektur og romutførelse. Til slutt vil intertekstuelle referanser til tidligere konstruksjoner 

av vikingtid være et viktig aspekt ved analysen. Konstruksjonen av kunnskap om vikingtid 

ved Vikingtidsmuseet oppstår ikke i et vakuum, men refererer til tidligere 

kunnskapskonstruksjoner om vikingtid. Det vil derfor være nødvendig å forstå denne 

intertekstualiteten, eller konteksten, for å kunne gjennomføre en god analyse av den 

kunnskapskonstruerende kapasiteten arkitektur og romutførelse har ved Vikingtidsmuseet.  

 

Jeg har valgt ut fire dokumenter som har blitt produsert i løpet planleggings- og 

prosjekteringsarbeidet for nytt Vikingtidsmuseum til min nærlesing. De er alle offentlig 

publisert på Statsbygg sine internettsider, og består av til sammen 263 sider. Noen av 

dokumentene vil allikevel ikke nærleses fullstendig, ettersom deler av dokumentene ikke er 

relevant for å besvare problemstillingen. For eksempel har jeg ikke nærlest deler av 

dokumentene som beskriver de tekniske kravene for innlevering av forslag i 

arkitektkonkurransen. 

 

Åpen plan- og designkonkurranse for arkitekt og landskapsarkitekt: Vikingtidsmuseet, 

Universitetet i Oslo: Konkurranseprogram versjon 1.2 – 23.09.2015 (Statsbygg 2015a). 

Dette dokumentet er publisert av Statsbygg på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, og vil 

heretter bli omtalt som konkurranseteksten. Dokumentet er delvis basert på et tidligere 

dokument som beskriver Kulturhistorisk museums visjoner for utstillings- og 

formidlingskonseptet ved Vikingtidsmuseet. Konkurranseteksten gir viktig informasjon om 

hvilke føringer og krav som er gitt i forhold til utformingen av arkitektur og romutførelse, og 

hva begrunnelsen for disse er. Vedleggene til konkurranseteksten er ikke nærlest, da disse var 

ment å gi arkitektene generell bakgrunnsinformasjon om prosjektet. Et av vedleggene er 

allikevel brukt som forklarende referanse ved tre anledninger, men er ikke brukt som 

kildemateriale. 

 

VIMU: Vikingtidsmuseet, Universitetet i Oslo, plansje 1 (Statsbygg 2016b). 

Dette dokumentet er en del av presentasjonen av vinnerforslaget som fikk 1. plass i 

arkitektkonkurransen, og vil heretter bli omtalt som presentasjonen av vinnerforslaget. Den 
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fullstendige presentasjonen består av i alt seks plansjer, hvorav jeg har valgt ut plansje nr. 1 

til min nærlesing. Denne plansjen beskriver forslaget gjennom skriftlig tekst, begrunner 

hvordan forslaget forholder seg til føringer og krav i konkurranseteksten, og ellers 

argumenterer for andre valg som er gjort i forhold til arkitektur og romutførelse. De 5 andre 

plansjene i presentasjonen av vinnerforslaget består i all hovedsak av illustrasjoner av det nye 

museet, og er ikke nærlest.  

 

Prosjekt 1011301, Vikingtidsmuseet: Juryens Rapport (Statsbygg 2016c). 

Dette dokumentet, heretter omtalt som juryrapporten, forteller om hva som ble vektlagt i 

bedømmelsen av de innsendte forslagene, samt nærmere begrunnelse for valg av 

vinnerforslaget som fikk 1. plass. Videre foreslår juryen endringer som burde gjøres i 

vinnerforslaget, og forklarer hvorfor disse bør gjøres. 

 

Vikingtidsmuseet: Prosjektnummer 1011301VTM: Skisseprosjekt lesehefte (Statsbygg 

2017b). 

Dette dokumentet, som jeg heretter har valgt å kalle skisseprosjektet, er det siste dokumentet 

produsert i planleggings- og prosjekteringsarbeidet for det nye museumsanlegget som er 

offentlig publisert. Dermed inneholder dette dokumentet den siste, offentlig publiserte 

beskrivelsen av det nye Vikingtidsmuseet. Skisseprosjektet er en bearbeidelse og 

prosjektering av vinnerforslaget som fikk 1. plass i arkitektkonkurransen. Dokumentet 

forklarer hvilke endringer som er gjort i forhold til vinnerforslaget, i tråd med juryrapportens 

anbefalinger, og begrunner hvordan og hvorfor endringene er gjort. 
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3 Tidligere konstruksjoner av kunnskap om 

vikingtid: Vikingtidsmuseets kontekst 
 

3.1 Fremveksten av vikingtid som periode 

På begynnelsen av 1800-tallet eksisterte ikke vikingtid som en definert og avgrenset periode i 

forhistorien (Haavardsholm 2004:38). Allikevel eksisterte termene ”vikinger” og ”vikingtog” 

(plyndringstokt), som også ble omtalt i sagalitteraturen. Vikinger ble frem til 1800-tallet, med 

innførselen av romantikken, hovedsakelig omtalt i negative ordelag (Haavardsholm 2004:45). 

Denne negative omtalen skyldtes datidens fokus på sagalitteraturen, som hadde en 

grunnleggende negativ innstilling til vikinger. Spesielt sagaene som var skrevet ned mot 

slutten av middelalderen omtalte vikinger som sosiale utskudd, ikke underlagt kongemakten. 

I løpet av 1800-tallet ble allikevel ikke et slikt syn på vikinger enerådende (Haavardsholm 

2004:46). Haavardsholm (2004:27, 46) argumenterer for at 1800-tallets allmenne 

heltedyrkelse og fokus på enkeltindividet, førte til en individualisering og personifisering av 

vikingskikkelsen. Dette førte igjen til at vikingen ble omtalt i mer positive ordelag. ”Vikingen 

ble menneskeliggjort, men også idealisert, i løpet av 1800-tallets første halvdel” 

(Haavardsholm 2004:46). 

 

Haavardsholm (2004:38) forklarer at vikingskikkelsen på begynnelsen av 1800-tallet ikke var 

forankret i et konkret tidspunkt i fortiden. Tiden før innførelsen av kristendommen ble omtalt 

med generelle begrep som oldtiden eller sagatiden. Etter hvert ble denne oldtiden delt inn i 

ulike tidsperioder, mest kjent gjennom den danske antikvaren Christian J. Thomsens 

utvikling av ”treperiodesystemet” i 1836. Thomsen delte forhistorien inn i tre perioder: 

steinalder, bronsealder og jernalder
7
. Ifølge Haavardsholm (2004:39) gav periodiseringen av 

fortiden mulighet til å studere de enkelte tidsperiodenes egenart og indre utvikling. Dette, 

sammen med en stor økning i mengden av arkeologiske funn i andre halvdel av 1800-tallet, 

resulterte i at jernalderen ble ytterligere inndelt i faser (Haavardsholm 2004:39, 72). Den siste 

fasen, yngre jernalder, ble ansett som jernalderens absolutte høydepunkt på grunn av 

mangfoldigheten og rikholdigheten av gjenstander (Haavardsholm 2004:201). Gjenstandene 

som så ut til å dominere var knyttet til ”...den hjemvendte kriger og sjøfarer”, og yngre 

                                                        
7
 Steinalder, bronsealder og jernalder er kjent som de tre overordnede periodene innen nordisk arkeologi. 
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jernalder ble etter hvert sett som tidspunktet for sagaenes beretninger om vikingene og 

vikingtogene (Haavardsholm 2004:39, 201).  

 

Yngre jernalder ble først og fremst ansett som en del av jernalderen, men fikk samtidig en 

gradvis anerkjennelse som egen periode i andre halvdel av 1800-tallet (Haavardsholm 

2004:67). Haavardsholm (2004:68) hevder at dette førte til at perioden ble navngitt. Ettersom 

vikingtogene og vikingskikkelsen ble sett som det unike og karakteristiske ved perioden, fikk 

perioden betegnelsen vikingtid (Haavardsholm 2004:68). Etter at betegnelsen vikingtid ble 

vanlig å bruke i løpet av 1880-tallet og fremover, ble også dette tidsrommet i forhistorien 

regnet som en egen, selvstendig periode i mye større grad enn tidligere (Haavardsholm 

2004:79). På bakgrunn av at navngivelsen, karakteriseringen og den konkrete tidfestingen av 

perioden skjedde i løpet av 1800-tallet, argumenterer Haavardsholm (2004:202) for at 

vikingtid er en 1800-tallskonstruksjon. 

 

Haavardsholm (2004:111) understreker også betydningen av at det i løpet av 1800-tallet og 

begynnelsen av 1900-tallet ble funnet tre vikingskip. Han skriver at Oldsaksamlingen
8
 på 

1800-tallet først og fremst var en forskningsinstitusjon, noe som gjorde fokuset på forskning 

sterkere enn fokuset på formidling til allmennheten. Derfor ble vikingskipene de objektene 

som best på egen hånd kunne levendegjøre fortiden for det besøkende publikum 

(Haavardsholm 2004:111-112). 

 

”Det som fantes utstilt i montrene i Oldsaksamlingen, var imidlertid ikke i stand til å 

synliggjøre den forskjellen man mente fantes mellom eldre og yngre jernalder, i alle 

fall ikke for allmennheten. Av det samlede gjenstandsmaterialet som kom inn til 

museet på 1800-tallet og starten av 1900-tallet, var det bare Gokstad og 

Osebergskipet som skulle vise seg å besitte den nødvendige signalverdien som 

trengtes for å markere at noe nytt og annerledes hadde funnet sted med overgangen 

til yngre jernalder” (Haavardsholm 2004:113). 

 

Vikingskipene vakte også stor interesse blant allmenheten, noe som førte til en dyrking av 

vikingen og vikingtiden (Haavardsholm 2004:95). Haavardsholm (2004:95) påpeker at 

norske, arkeologiske publikasjoner bærer få spor av en slik dyrking. Arkeologene ved 

Oldsaksamlingen ønsket heller å skape et mer nyansert og helhetlig bilde av perioden. De 

                                                        
8
 Jeg bruker i dette kapittelet betegnelsen Oldsaksamlingen, selv om Universitets Oldsaksamling er dets 

egentlige og fulle navn. Begge betegnelsene er brukt i kildemateriale i dette kapittelet. 
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mente at skipene alene ikke var i stand til å gjøre dette, og ønsket derfor å stille ut skipene 

sammen med resten av de arkeologiske funnene fra jernalderen. Dette resulterte i flere forsøk 

på å samle vikingskipene og resten av gjenstandene fra jernalderen i en og samme bygning 

(Haavardsholm 2004:214). Som vil bli klart i neste delkapittel, lyktes de ikke i disse 

forsøkene. 

 

3.2 Vikingtidens romlige representasjon i tidligere 

utstillinger 

Oldsaksamlingens historie kan sies å begynne i 1811, da Selskapet for Norges Vel opprettet 

en antikvitetskommisjon (Hougen 1961:11). Kommisjonens oppgave var å skape en norsk 

samling av oldsaker, samt ”...at ordne, optage og offentliggjøre, hvad der saaledes 

efterhaanden maate indkomme av oldsager” (Øverland 1909:246). Denne samlingen ble i 

1823 overdratt til Det Kongelige Fredriks Universitetet i Christiania (senere Universitetet i 

Oslo) (Øverland og Hasund 1954:57). Samlingen ble allikevel ikke ordnet og stilt ut før i 

1828, da historiker Rudolf Keyser (1803-1864) ble samlingens første bestyrer (Det Kgl. 

Fredriks Universitet 1911:234). Samlingen var på 236 nummer og fikk tildelt et rom i 

Universitetsgården i Prinsens gate (Brøgger 1930:5). Keyser ordnet samlingen kronologisk; i 

steinalder, bronsealder og jernalder. Som allerede nevnt var dette en av de første inndelingene 

av førkristen tid, i ulike tidsperioder. Denne inndelingen kan altså sies å ha manifestert seg i 

Oldsaksamlingens utstilling på et tidlig tidspunkt. 

  

Kildematerialet brukt her er allikevel motstridende til tidspunktet for når Keyser ordnet 

samlingen kronologisk. Enkelte kilder oppgir at samlingen ble ordnet kronologisk ved den 

første ordningen i 1828 (Det Kgl. Fredriks Universitet 1911:223; Gustafson 1902:4), mens 

andre oppgir at dette skjedde under en nyordning i 1837 (Mikkelsen 2004:39; Shetelig 

1944:37). Keyser fikk kjennskap til en liknende kronologisk ordning allerede i 1825, under et 

besøk til Det Kgl. Museum for Nordiske Oldsaker i København. Her hadde Thomsen nylig 

ordnet oldsakene etter sitt treperiodesystem (Skre 2006:384). Dermed er det mulig at Keyser, 

som også kjente Thomsen personlig, kan ha fulgt samme prinsipp under den første ordningen 

av Oldsaksamlingen i 1828. Derimot publiserte ikke Thomsen sin teori om 

treperiodesystemet før i 1836. Dermed kan det ha vært denne utgivelsen som initierte 

nyordningen av Oldsaksamlingen året etter. Uansett tidspunkt vil ikke en slik ordning ha 
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resultert i en romlig representasjon av vikingtiden. Denne ordningen representerer allikevel 

en viktig forutsetning for en videre inndeling av jernalderen, senere på 1800-tallet. 

 

I 1852 flyttet Oldsaksamlingen til de nye universitetsbygningene i Karl Johans gate, og fikk 

tildelt noen rom i andre etasje i Domus Academica. Samlingen fikk samme kronologiske 

ordning som i Prinsens gate (Shetelig 1944:37). Historiker og arkeolog Oluf Rygh (1833-

1899) ble samlingens bestyrer i 1862, og samlingen hadde på dette tidspunktet 2755 nummer 

(Det Kgl. Fredriks Universitet 1911:260). Fra 1865 fikk Foreningen til norske 

Fortidsminnesmerkers Bevaring årlige bevilgninger til å drive systematiske, arkeologiske 

utgravninger (Shetelig 1944:39). Dette førte til en ekspansiv vekst i gjenstandstilfanget ved 

Oldsaksamlingen, og ved Ryghs bortgang i 1899 hadde samlingen vokst til rundt 19000 

nummer (Gustafson 1902:6). Dette har gjort at tidsrommet mellom 1865 til 1900 er blitt kjent 

som ”den store gravhaugsperioden” i norsk arkeologi (Brøgger 1930:8). Gravhaugene var på 

1800-tallet en av de sikreste kildene til arkeologiske gjenstander, noe som var viktig for 

datidens arkeologiske forskning med fokus på dokumentarisme og direkte iakttagelser av 

gjenstandene (Marstrander 1979:6). Siden majoriteten av gravhaugene i det norske 

kulturlandskapet stammer fra jernalderen, var store deler av gjenstandstilfanget ved 

Oldsaksamlingen i andre del av 1800-tallet dermed fra denne perioden (Gustafson 1902:2). 

 

Den store tilveksten av gjenstander førte til plassproblemer, og store deler av samlingen 

måtte magasineres (Gustafson 1902:6). Tilveksten førte også til at Oldsaksamlingen fikk 

tildelt større utstillingsareal i 1872, for å skape en fyldigere utstilling av alle de nye funnene 

fra jernalderen (Shetelig 1944:37). Samlingen fikk samtidig en nyordning, noe som kommer 

tydelig frem i en detaljert museumsfører, skrevet av arkeologen Ingvald Undseth (1878). 

Føreren viser at samlingen fortsatt var ordnet kronologisk, men at det skjedde en viktig 

endring ved at jernalderen ble delt opp i en eldre og en yngre del. Vi kjenner her igjen det 

Haavardsholm argumenterer for i sin avhandling; at periodiseringen av fortiden, sammen 

med det store antall gjenstander fra jernalderen, førte til at det var mulig å dele jernalderen 

inn i flere faser. Ved hjelp av Undseths museumsfører og en plantegning over andre etasje i 

Domus Academica, har jeg klart å komme frem til periodenes romlige representasjon i de 

forskjellige utstillingsrommene (se bildet under). Dette viser at periodene yngre jernalder og 

middelalder hadde en sterkere romlig representasjon sammenlignet med de andre periodene. 

Dette kan forklares ved at gjenstandene fra yngre jernalder var store i antall og dermed 

krevde mer plass, og at gjenstandene fra middelalderen gjerne var store i volum (slik som 
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hele bygningsdeler fra stavkirker). Perioden yngre jernalder fikk noen år senere betegnelsen 

vikingtid, og en kan derfor argumentere for at nyordningen i 1872 er første gang vikingtid får 

en romlig representasjon i utstillingen ved Oldsaksamlingen. 

 

 

Fig. 1 Plantegning over andre etasje i Domus Academica (ca. 1870-årene). Jeg har selv foretatt redigering av 

bildet i form av utskjæring og tilføyelse av fargebokser. 

 

I tillegg til utvidelse og nyordning, ble det i andre halvdel av 1800-tallet funnet to vikingskip: 

Tuneskipet i 1867 og Gokstadskipet i 1880. Begge skipene fikk hvert sitt skur i Universitets 

bakhage, som var åpne for publikum (Shetelig 1944:40). Perioden yngre jernalder kan 

dermed sies å ha fått en sterkere romlig representasjon sammenlignet med de andre periodene 

i Oldsaksamlingens utstilling, gjennom de to skurene. Den romlige representasjonen som 

yngre jernalder fikk ved Oldsaksamlingens utstillinger i løpet av andre halvdel av 1800-tallet 

kan altså forklares gjennom ytre faktorer. For det første at mengden funn fra perioden krevde 

stor plass, og for det andre at to vikingskip i stort volum krevde stor plass. Funnene av de to 

vikingskipene fikk også stor oppmerksomhet blant allmenheten, noe som førte til en dyrking 

av vikingene og vikingtiden. Det kan dermed argumenteres for at de to skipene, gjennom 

interessen de fikk bant allmennheten, konstruerte en kunnskap om yngre jernalder som en 

viktig og betydelig periode i norsk forhistorie. Oldsaksamlingens utstilling kan, gjennom den 
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sterke romlige representasjonen av yngre jernalder, kan sies å ytterligere ha bidratt til en slik 

konstruert kunnskap, uavhengig av at dette skyldtes ytre faktorer.  

 

Det hadde helt siden 1875 vært diskusjoner rundt et eget museumsbygg for Universitetets 

kulturhistoriske museer (Mikkelsen 2004:52). Arkitektkonkurranse ble utlyst i 1890, og 

byggeprosjektet ble påbegynt i 1897 etter mange diskusjoner og uenigheter om økonomisk 

bevilgning i Stortinget. Det ble også fremmet forslag om å integrere utstillingsarealer for de 

to vikingskipene, men dette ble ikke godkjent (Myklebust 2004:11-13). Som nevnt ovenfor 

var dette et uttrykk for arkeologenes ønske om å skape en mer helhetlig og nyansert utstilling 

om jernalderen. I 1902 stod bygningen Historisk museum på Tullinløkka ferdig, og 

Oldsaksamlingen kunne sammen med Myntkabinettet og Etnografisk museum flytte inn i nye 

lokaler (Myklebust 2004:17).  

 

Oldsaksamlingen fikk sine nye utstillingslokaler i første etasje, og ble gradvis flyttet inn frem 

til museet åpnet for publikum i 1904 (Shetelig 1944:42). Det var Oldsaksamlingens nye 

bestyrer, arkeolog Gabriel A. Gustafson (1853-1915), som satte opp utstillingene i det nye 

museet (Hougen 1961:28). Oldsaksamlingen hadde totalt fire, store utstillingssaler til 

disposisjon, i tillegg til noen ekstra mindre rom. Yngre jernalder, som nå ble omtalt med 

betegnelsen vikingtid og i større grad enn tidligere ble ansett som en egen tidsperiode, fikk 

sin egen utstillingssal (Gustafson 1906:99). Boken Kulturhistorier i sentrum: Historisk 

museum 100 år beskriver blant annet Oldsaksamlingens utstillingshistorie (Iveland og 

Simensen 2004:118-119; Mugaas 2004:153). Boken, sammen med plantegning over første 

etasje i Historisk Museum, har gjort det mulig å komme frem til de ulike periodenes romlige 

representasjon i basisutstillingene ved Oldsaksamlingen i 1904 (se bildet under). 

Plantegningen jeg har brukt er ikke 100% nøyaktig, da det har vært vanskelig å få tak i 

plantegning fra arkitektkonkurransen. Den viser allikevel de fire, store utstillingssalene, og 

illustrerer dermed hva jeg ønsker å vise. 
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Fig. 2 Plantegning over første etasje i Historisk Museum. Jeg har selv foretatt redigering av bildet i form av 

utskjæring og tilføyelse av fargebokser. 

 

Ved å bruke Whiteheads kartmetode, kan det argumenteres for at den romlige 

representasjonen for de ulike tidsperiodene har blitt mer nøytral i Historisk museum, 

sammenlignet med utstillingen i Domus Academica. Igjen kan mengden funn fra vikingtid ha 

hatt mye å si for den romlige representasjonen denne perioden fikk. Gustafson (1906:101) 

skriver for eksempel følgende i 1906: ”Fra de 250 aar, vi regner at denne vikingtid har 

varet, eier vi dobbelt saa mange minder som fra de 1000 aar, der gaar forud”. I 1904 ble 

enda et vikingskip, Osebergskipet, funnet. Dette fikk i likhet med Tuneskipet og 

Gokstadskipet et eget skur i Universitetets bakhage (Shetelig 1944:41). I tillegg ble andre 

gjenstander som var funnet sammen med Osebergskipet etter hvert stilt ut i en egen sal i 

andre etasje i Historisk museum, som åpnet for publikum i 1912 (Shetelig 1944:46). Dette 

har gjort at vikingtid fikk en sterkere romlig representasjon sammenlignet med andre 

forhistoriske periodene.  

 

Gustafson ønsket imidlertid at vikingskipene skulle integreres i Oldsaksamlingens utstillinger 

på Historisk museum, ved å bygge ut museet (Haavardsholm 2005:65). Planene førte 

allikevel ikke frem, og Gustafson fremla derfor et helt nytt forslag om å reise vikingskipenes 

hus på Bygdøy i forbindelse med et nytt museumsbygg for hele Oldsaksamlingen. Det nye 

museumsbygget skulle knyttes sammen med det allerede eksisterende Norsk Folkemuseum, 

og danne et stort museumskompleks for norsk kulturhistorie. I 1915 ble planene videre 
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utarbeidet i samarbeid med arkitekt Arnstein Arneberg, som hadde vunnet 

arkitektkonkurransen. Byggeprosjektet skulle foregå i flere trinn, og det skulle bygges plass 

for de tre vikingskipene før resten av museet skulle bygges (Shetelig 1944:46). Samme år ble 

Anthon W. Brøgger (1884-1951) bestyrer for Oldsaksamlingen, etter Gustafsons bortgang. 

Året etter, i 1916, gav Stortinget bevilgning til å begynne første byggetrinn for 

Oldsaksamlingens nye museumsbygg, som var fløyen for Osebergskipet. Prosjektet ble 

derimot skrinlagt samme år, og fløyen stod ikke ferdig før i 1926. Deretter ble de videre 

planene i byggeprosjektet igjen skrinlagt, og Brøgger fikk på eget initiativ samlet inn private 

midler til å bygge de to fløyene for Tuneskipet og Gokstadskipet. De tre vikingskipene var 

dermed på plass i Vikingskipshuset, og åpnet for publikum i 1932 (Shetelig 1944:46). 

Vikingskipshusets siste fløy, ”Osebergfløyen”, ble bygget på begynnelsen av 1950-tallet og 

innviet i 1957 (Hougen 1957:6). Denne fløyen stiller ut de andre gjenstandene som ble funnet 

sammen med Osebergskipet, som tidligere ble stilt ut i andre etasje på Historisk Museum. 

Resten av fløyene i Gustafsons store museumsanlegg ble aldri gjennomført, og ønsket om å 

stille ut vikingskipene sammen med de andre gjenstandene fra jernalderen ble dermed aldri 

realisert. 

 

Den romlige representasjonen vikingtid har hatt gjennom det 20. og begynnelsen av det 21. 

århundre har i all hovedsak vært den samme etter at Vikingskipshuset stod ferdig i 1957. 

Utstillingene i Historisk museum har naturligvis blitt modernisert, fornyet og endret flere 

ganger, men har hovedsakelig beholdt samme romlige representasjon
9
 (Mugaas 2004:153). I 

den første utstillingen i Historisk museum fra 1904 ble datidens utstillingsidealer fulgt, og 

store deler av samlingen ble stilt ut for å vise gjenstandenes kronologi og typologi (Iveland 

og Simensen 2004:118). Det store antall gjenstander fra vikingtid kan dermed ha ført til 

periodens romlige representasjon, i en av de fire salene i Historisk museum. Senere har 

utstillingsidealene endret seg, og ved en nyordning av utstillingene etter andre verdenskrig 

ble under 10% av gjenstandene fra de tidligere utstillingene brukt (Iveland og Simensen 

2004:119). Til tross for dette har vikingtid, også etter denne nyordningen, vært stilt ut i en av 

de fire utstillingssalene. Forklaringen på vikingtidens romlige representasjon i 

Oldsaksamlingens utstillinger kan dermed sies å ha skiftet fra ytre faktorer i 1904, til indre 

faktorer etter andre verdenskrig. Den romlige representasjonen vikingtid fikk etter andre 

                                                        
9
 Basisutstillingene på Kulturhistorisk Museum er i skrivende stund under endring, og den kronologiske 

ordningen vil erstattes med en tematisk ordning med gjenstander fra flere av Kulturhistorisk museums 

samlinger. 
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verdenskrig kan dermed sies å ha underbygget den allerede eksiterende oppfatningen om 

perioden som viktig og betydelig. 

 

3.3 Vikingskipshusets arkitektur og romutførelse 

Arkitekten bak Vikingskipshuset var den norske arkitekten Arnstein Arneberg, som vant 

arkitektkonkurransen med sitt forslag ”Osebergdronningen” i 1914 (Hougen 1957:4). Ifølge 

arkeolog Bjørn Hougen (1957:5) vant Arneberg konkurransen på grunn av hans klare 

planløsning, som var ”...et hus for vikingskipsfunnene, som en korsformet bygning og 

Oldsaksamlingen som en firkant rundt dette korset”. Arnebergs byggeprosjekt ble aldri 

fullført, og bare den korsformede bygningen ble realisert. Innvendig består arkitekturen og 

romutførelsen av blant annet tak og vegger som glir ubemerket inn i hverandre, gjennom 

høye, buede hvelv (se bilde nedenfor). Den korsformede figuren, sammen med de buede 

hvelvingene i de tre fløyene hvor vikingskipene står oppstilt, kan sies å skape inntrykket av 

en kirkebygning. Hougen (1957:7) beskriver at også romutførelsen i den siste fløyen fra 1957 

kan sies å ha paralleller til kirkearkitektur: ”...Osebergfløyen kan nærmest karakteriseres 

som en treskipet basilika med flatt tak, apsidal avslutning og med vesentlig lavere takhøyde i 

sideskipene”. 
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Fig. 3 Vikingskipshuset, innvendig. 

 

 

Fig. 4 Vikingskipshuset, utvendig. Før byggingen av siste fløy. 
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Den kirke-arkitektonisk analogien ble også brukt som argumentasjon i den tidligere debatten 

om flytting av vikingskipene. Arkeologen Jan Bill uttalte følgende i et intervju med NRK i 

2009, da han argumenterte for at skipene burde flyttes: 

 

”Det er et problem at vi har en bygning som gir så tydelig inntrykk av å være en kirke 

når vi stiller ut hedenske gravfunn. Det gir et meget vanskelig signal å forstå” (Lie og 

Hverven 2009). 

 

Samtidig ble Vikingskipshusets arkitektur brukt som argument for det stikk motsatte. I 

samme nyhetsartikkel argumenterer arkeologen Knut Paasche for at vikingskipene ikke burde 

flyttes: 

 

”Funnene ble brukt til å løfte den unge norske nasjonen. Det har også Arneberg gjort, 

han tar tak i Oseberg og løfter det nærmest til himmels” (Lie og Hverven 2009). 

 

Den kirke-arkitektoniske analogien ble altså brukt på begge sider i debatten om flytting av 

vikingskipene. Det siste sitatet ovenfor beskriver hvordan Vikingskipshusets arkitektur er 

med på å fremstille gjenstandene. Dette er en del av arkitekturens kunnskapskonstruerende 

kapasitet, som kan sies å idealisere vikingskipene.  

 

Moser (2010:24) hevder at nasjonalmuseer bygget i gotisk stil, lik gotiske katedraler, skaper 

en følelse av historie og tradisjon som feirer nasjonalhistorien og nasjonale oppnåelser. På 

lignende vis kan det argumenteres for at Vikingskipshusets arkitektur bidrar til å skape en 

slik følelse. I en forlengelse av dette, beskriver juryrapporten i arkitektkonkurransen for nytt 

vikingtidsmuseum at Vikingskipshuset kan ”...leses som et vakkert relikvieskrin som i sin 

form og arkitektur opphøyer objektene” (Statsbygg 2016c:64). Beskrivelsen av bygget som et 

vakkert relikvieskrin innebærer at vikingskipene og de andre gjenstandene som står stilt ut på 

Vikingskipshuset blir ansett som hellig. Arkitekturen kan altså, gjennom sin kirke-

arkitektoniske analogi, sies å helliggjøre gjenstandene, og bidra til en kunnskapskonstruksjon 

om vikingtid som en viktig og betydelig periode i norsk forhistorie. 

 

Regjeringens konseptvalg for Kulturhistorisk museum stadfester at det eksisterende 

Vikingskipshuset skal være en del av det nye Vikingtidsmuseet. Bakgrunnen for dette er at 

Vikingskipshuset er fredet som del av Bygdøy kulturmiljø. Vikingskipets arkitektur er i 

forbindelse med denne fredningen omtalt som særegent, fordi arkitekturen er tenkt i 



 26 

sammenheng med de objektene som skal stilles ut i museumsbygget (Skrede 2012:15). 

Arkitekturens kunnskapskonstruerende kapasitet blir altså selve begrunnelsen for fredning og 

ivaretakelse av bygningen. Vikingskipshuset kan dermed sies å være ansett som en viktig del 

av den museale fremstillingen av vikingtid i norske museer. Denne fremstillingen vil bli tatt 

med videre inn i fremtiden, og være en del av den nye fremstillingen av perioden ved 

Vikingtidsmuseet. 

 

3.4 Oppsummerende bemerkninger 

Haavardsholm argumenterer i sin avhandling for at den konkrete tidfestingen, navngivelsen, 

og karakteriseringen av vikingtid på 1800-tallet, gjør vikingtiden til en 1800-

tallskonstruksjon. Denne konstruksjonen manifesterer seg i Oldsaksamlingens utstillinger 

gradvis. Den konkrete tidfestingen av perioden manifesterer seg ved at yngre jernalder blir 

romlig representert i utstillingen i Domus Academica i 1878. Navngivelsen av perioden kan 

sies å manifestere seg i utstillingen på Historisk museum i 1904, gjennom vikingtidssalen. Til 

slutt kan det også argumenteres for at karakteriseringen av perioden, altså periodens 

tilknytning til vikingen og vikingtogene, ble manifestert i utstillingen ved at vikingskipene 

ble stilt ut separat. Haavardsholm argumenterer for at vikingskipene var de gjenstandene i 

samlingen som best på egen hånd kunne markere at noe nytt og annerledes hadde funnet sted 

ved overgangen til yngre jernalder. Yngre jernalder, og senere vikingtid, ble dermed en 

periode som ”fikk egne ben å stå på”. 

 

Funnene av vikingskipene førte til en dyrking av vikingen og vikingtiden. Arkeologene ved 

Oldsaksamlingen ønsket derimot å skape en mer helhetlig fortelling om perioden, ved å 

forsøke å samle skipene og de andre gjenstandene i Oldsaksamlingen i samme bygning. 

Allikevel kan det argumenteres for at en fremstilling av vikingtid som viktig og betydelig, 

også gjenkjennes i Oldsaksamlingens utstillingsrom. Først gjennom Vikingskipshusets 

arkitektur og romutførelse, som med sin kirke-arkitektoniske analogi. Senere gjennom 

basisutstillingene ved Oldsaksamlingen, hvor vikingtid beholdt en sterk romlig 

representasjon til tross for endrede utstillingsidealer. Alt i alt viser dette kapittelet at de 

tidligere utstillingene ved Oldsaksamlingen har bidratt til å konstruere en kunnskap om 

vikingtid. Dette er nødvendig og viktig bakgrunnsinformasjon for analysen i neste kapittel, 

og for å forstå hvordan arkitektur og romutførelse bidrar til å konstruere kunnskap ved det 

nye Vikingtidsmuseet.  
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4 Det nye Vikingtidsmuseet: ”ny” 

konstruksjon av kunnskap om vikingtid 
 

Bildet nedenfor viser det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy, slik det blir presentert i det nylig 

publiserte skisseprosjektet. Jeg vil i dette kapittelet foreta en nærlesing av fire forskjellige 

dokumenter, produsert i planleggings- og prosjekteringsprosessen for det nye 

museumsanlegget. Nærlesingen er inspirert av Mosers metodologiske rammeverk, og er 

strukturert etter de fem utvalgte komponentene, som kan kategoriseres innenfor henholdsvis 

arkitektur og romutførelse. Det er allikevel viktig å påpeke at komponentene analysert her 

kan sies å gli inn i hverandre. Visse aspekter som er analysert som del av komponenten 

lokalitet, kan for eksempel også bli ansett som del av komponenten utstillingsoppsett. Jeg har 

plassert alle aspektene der jeg mener de hører best hjemme 

 

 

Fig. 5 Oversiktsbilde over Vikingtidsmuseet på Bygdøy, klipt ut av skisseprosjektet og gjengitt med tillatelse fra 

AART Architects. Jeg har redigert bildet i form av utskjæring. 
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4.1 Museal arkitektur: arkitektonisk form og 

bygningskonstruksjon, bygningsmateriale, og lokalitet 

 

4.1.1 Arkitektonisk form og bygningskonstruksjon 

Å bygge et utvidet museumsanlegg i kontakt med en fredet bygning vil naturligvis være 

bestemmende for utformingen av mange komponenter innen arkitektur og romutførelse. 

Konkurranseteksten understreker for eksempel at det nye anlegget skal kombinere verdiene i 

den historiske bygningen (Vikingskipshuset) og det moderne nybygget i en ”arkitektonisk 

helhet” (Statsbygg 2015a:19). Dette kommer tydelig frem i alle dokumentene når det gjelder 

begrunnelse for valgt utforming av arkitektonisk form og bygningskonstruksjon i nybygget, 

som har måttet ta hensyn til den fredete bygningen.  Juryen så for eksempel nybyggets 

bygningsvolum i relasjon til Vikingskipshuset som spesielt viktig:  

 

”Prosjekter som underordner seg Arnebergs hus i høyde og form fungerer godt” 

(Statsbygg 2016c:15).  

 

”Noen av forslagene har volumer og fasader som henviser til vikingtiden, og som kan 

leses som metaforer. Flere av disse blir for tydelige i sin bruk av vikingtidsbilder, og tar 

slik oppmerksomhet fra eksisterende bygg, og fra den genuine samlingen” (Statsbygg 

2016c:19).  

 

Samtidig understreker juryrapporten at det ikke er et behov for et nytt signalbygg fordi 

samlingen allerede trekker en stor oppmerksomhet, og at eksisterende bygg allerede har en 

ikonisk identitet (Statsbygg 2016c:19). Vikingskipshuset, men også vikingtidssamlingen ved 

Kulturhistorisk museum, har dermed vært bestemmende for utformingen av det nye anleggets 

arkitektoniske form og bygningskonstruksjon. Nybygget skal ikke ta for mye 

oppmerksomhet, hverken i størrelse eller utforming. 

 

Juryrapporten påpekte også i sin kommentar til vinnerforslaget ”Naust”, at den videre 

prosjekteringen burde se nærmere på virkningen av forslagets fasade mot vest og nord 

(Statsbygg 2016c:46). Dette førte til at fasadene på forslaget ble bearbeidet i skisseprosjektet, 

for å ”...gi et mer harmonisk møte med sine omgivelser” (Statsbygg 2017b:9). Vinduspartiene 

i nybygget ble endret fra et smalt, horisontalt vindu oppunder taket til vertikale vinduer med 

en utforming som refererer til vinduene i Vikingskipshuset (Statsbygg 2017b:44). I tillegg ble 
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landskapet utenfor nybygget ”...trukket opp rundt nybygget i varierende grad...” og ”...har en 

ytterligere nedskalerende effekt” (Statsbygg 2017b:9). 

 

Samtidig har valg av konstruksjonsmetode intertekstuelle referanser til Vikingskipshuset: 

 

”De eksisterende hvelvene kjennetegnes ved deres plass støpte betong konstruksjoner. 

Det nye museet er inspirert av den samme byggetekniske løsningen som er brukt i det 

eksisterende bygget og baserer sine indre rom med direkte referanse og videreførelse 

av den indre rom karakter som det eksisterende bygget har i dag” (Statsbygg 

2017b:68). 

 

På lignende vis har også utformingen av taket utvendig intertekstuelle referanser til det 

eksisterende bygget. Nybyggets tak vil være utformet som et saltak, som møter saltakene på 

fløyene i Vikingskipshuset. Dette, sammen med konstruksjonsmetode er i skisseprosjektet 

beskrevet som å bidra ”...til en sammenhengende fortelling om byggeteknikk, kulturarv og 

historie” (Statsbygg 2017b:68). 

 

Utvidelsen av Vikingskipshuset krever naturligvis at det blir gjort inngrep i den fredete 

bygningen. De inngrepene som er planlagt i skisseprosjektet, er blant annet argumentert for 

ved at de har referanse til Vikingskipshusets historie: 

 

”De nødvendige tiltak som kreves, for at museets funksjonalitet kan tilgodeses, 

baserer seg på historiske referanser samt analyser av de løsninger og uttrykk som 

finnes i huset i dag. Eksempelvis referer åpningen av gavlene til transporten av 

skipene da de opprinnelig skulle finne deres plass i huset... Med disse ydmyke tiltak til 

det eksisterende bygget, er intensjonen å skape reversible løsninger som bevarer den 

kulturhistoriske verdi Arnstein Arnebergs hus besitter” (Statsbygg 2017b:60). 

 

Samme inngrep ble også foreslått i presentasjonen av vinnerflorslaget, og argumentert for på 

samme måte: 

 

”Den nye delen muliggjør en flytting av skipene på samme måte som da de 

opprinnelig ble kjørt gjennom gavlene i 1920 årene” (Statsbygg 2016b). 

 

Når det gjelder den geometriske formen på nybygget, er denne begrunnet på følgende måte i 

presentasjonen av vinnerforslaget, samt i skisseprosjektet: 
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”Sirkelen, som går igjen i vikingtidens symbol- og formverden, kobles med korset og 

det oppstår en ny sammenhengende struktur og ikonisk signatur Vikingtidsmuseet 

(Statsbygg 2017b:10-11). 

 

Skisseprosjektet beskriver videre at en den sirkulære formen er med på å skape et ”intuitivt 

utstillingsflow” (se illustrasjon under) (Statsbygg 2017b:10). Gode løsninger for 

kommunikasjon og publikumsstrømmer ble også understreket som viktig i 

konkurranseteksten (Statsbygg 2015a:22). Den arkitektoniske formen på nybygget blir 

dermed begrunnet både på bakgrunn av vikingtid som periode, men også av nødvendige tiltak 

for publikumsstrømmer i anlegget. 

 

 

Fig. 6 Figur som viser den overordnede publikumsstrømmen i anlegget, klipt ut av skisseprosjektet og gjengitt 

med tillatelse fra AART Architects. 

 

Sitatene som hittil er referert til, viser blant annet at nybyggets arkitektoniske form og 

bygningskonstruksjon har flere intertekstuelle referanser til Vikingskipshuset. 

Skisseprosjektet beskriver samtidig at det nye anlegget også representerer noe helt nytt: 

  

”Den nye delen av museet skaper i kraft av sin variasjon mellom de to klart definerte 

sirkel slagene et romlig løp som blir en slags kopi av de eksisterende fløyenes 



 31 

utforming, men som underveis i sitt rom forløp skaper en nytolking av hvelvingene 

som definerer starten og slutten på turen” (Statsbygg 2017b:68). 

 

Dette sitatet kan sies å vise et ønske om å skape noe nytt, samtidig som det allerede 

eksisterende uttrykket (Vikingskipshuset) vil bli tatt med inn i fremtiden. 

 

4.1.2 Bygningsmateriale 

I presentasjonen av vinnerforslaget ble materialene stein, tre og betong foreslått som 

hovedelementer i materialvalget (Statsbygg 2016b). Dette forslaget ble beholdt i 

skisseprosjektet: 

  

”I bearbeidingen av prosjektets materialitet og konstruksjoner har vi fokusert på å 

holde fast ved det konsekvente og enkle materialvalg, som finnes i samlingenes 

identitet – naturlige materialer som skifer, betong og tre. Materialvalget er robust og 

gjenspeiler både forbindelsen til Arnstein Arneberg huset og vikinguniverset” 

(Statsbygg 2017b:38). 

 

Materialvalget vil dermed ha intertekstuelle referanser til Vikingskipshuset og den 

forhistoriske perioden vikingtid. Men akkurat hva består disse intertekstuelle referansene 

mellom materialvalg og vikingtid/Vikingskipshuset av? Ved flere tilfeller er ottar-pillarguri 

skifer valgt som materiale. Denne typen skifer er brukt på taket til tårnet i Vikingskipshuset, 

og har dermed en referanse til det allerede eksisterende bygget (Statsbygg 2017b:38). Det er 

dette materialet som er foreslått som utvendig kledning i nybygget, både på taket og på 

veggene. Denne skiferen er også foreslått brukt som innslag i terrazzo, på gulvet i den såkalte 

hagegangen
10

 (Statsbygg 2017b:19, 38). Fra hagegangen vil man gjennom vinduer inn mot 

gårdsrommet, ha fritt syn bort til tårnet hvor ottar-pillarguri skiferen har hentet sin referanse 

til Vikingskipshuset. Om dette et bevisst valg kommer ikke frem av dokumentene. 

 

Tre som materialvalg vil naturligvis ha en referanse til vikingskipene og andre gjenstander i 

vikingtidssamlingen som består av tre. Det er for eksempel planlagt å bruke eik i 

vinduskarmene i hagegangen, altså samme type tre som vikingskipene er bygget med 

(Statsbygg 2017b:19). Til slutt vil materialet betong ha en referanse til Vikingskipshuset, 

hvor de innvendige buede hvelvingene er utformet i betong. Som nevnt ovenfor vil nybyggets 

                                                        
10

 Hagegangen vil være plassert i andre etasje i nybygget, og vil følge rundgangen inn mot gårdsrommet (se 

illustrasjon side 27). 
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konstruksjonsmetode være plass-støpt betong. Dette representerer dermed ikke bare en 

intertekstuell referanse til Vikingskipshusets konstruksjonsmetode, men også materialvalg. I 

tillegg vil konstruksjonsmetoden etterlate spor etter treplanker, brukt i forskalingen. Disse 

sporene er ikke planlagt å bearbeides, og plankenes relieff vil dermed være synlige i taket 

(Statsbygg 2017b:39). Dette kan igjen sies å skape en referanse til skipene, som vil være 

utstilt under det plass-støpte takhvelvet i nybygget. 

 

I kontaktpunktet hvor nybygget møter dagens Vikingskipshus, vil det bygges 

mellombygninger som skal utføres med høy grad av transparens og utsyn til omgivelsene 

utenfor. Skisseprosjektet beskriver mellombygningene på følgende måte: 

 

”Mellombygningene representerer en overgangssone mellom de to bygningene, utført 

med en høy grad av transparens og utsyn til omgivelsene. Mellombygningene 

utformes med saltak, som avtrykk av de utvendige gavlene og refererer i høyere grad 

til husets ytre geometri” (Statsbygg 2017b:60).  

 

Denne overgangssonen vil dermed gjøre det helt tydelig for de besøkende hvilke deler av 

museumsanlegget som er nybygg, og hvilke som er det eldre Vikingskipshuset.  

 

Flere av materialene i materialvalget har en forbindelse til naturen. Ifølge kunsthistoriker 

Einar Sørensen (2010:234) har bruk av naturreferanser, og materialbruk som reflekterer 

tradisjoner i kombinasjon med modernistisk arkitekturform, frem til nylig vært dominerende 

for norske museumsbygg. Det kan dermed argumenteres for at nybygget ved 

Vikingtidsmuseet reflekterer en liknende karakteristikk som den Sørensen beskriver. Det er 

allikevel viktig å påpeke at det ikke er gitt noen spesifikke føringer for valg av 

bygningsmaterialer med forbindelse til natur i konkurranseteksten, heller ikke til 

Vikingskipshuset eller vikingtidssamlingen (Statsbygg 2015a). Det er imidlertid gitt føringer 

for materialvalg når det gjelder miljøbevisste løsninger, og med tanke på samlingens 

sikkerhet (Statsbygg 2015a:58). Materialvalg er i dette tilfellet et godt eksempel på at det er 

mange funksjoner i et museum som må tas hensyn til, og som vil være bestemmende for 

utformingen av et museumsbygg. Samtidig kan valget av hovedelementene i materialbruk 

sies å ha intertekstuelle referanser til Vikingskipshuset og vikingtidssamlingen, som igjen vil 

bidra til å konstruere kunnskap om vikingtid. 
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4.1.3 Lokalitet 

Lokalitet er en viktig komponent i arkitekturens kunnskapskonstruerende kapasitet. 

Lokaliteten sier, i likhet med selve museumsbygningen, noe om hva museet er, og hva en kan 

forvente å finne utstilt på museet (Moser 2010:24). Bygdøy er en bydel i Oslo hvor flere 

kulturhistoriske museer er lokalisert. Mange av disse museene omhandler norsk, maritim 

historie og kultur. I den tidligere debatten om flytting av vikingskipene ble dette maritime 

museumslandskapet brukt som et argument for at skipene hørte hjemme på Bygdøy, og 

derfor ikke burde flyttes til Sørenga. (Skrede 2012:13). For de som kjenner til 

museumslandskapet på Bygdøy, kan dermed lokaliteten være med å skape en forventning om 

hva museet omhandler. I tillegg har det tidligere vært foreslått å slå sammen 

Vikingskipshuset og Norsk Folkemuseum, som er nærmeste naboer. Dokumentene analysert 

her beskriver ikke eksplisitt at utformingen av det nye museumsanlegget skal legge til rette 

for en slik sammenslåing av museene. Både konkurranseteksten og juryrapporten beskriver 

allikevel at det nye museumsanlegget ikke skal innebære fysiske hindre for et eventuelt, 

fremtidig samarbeid (Statsbygg 2015a:28; 2016c:15). Lokaliteten har dermed vært 

bestemmende for utformingen av Vikingtidsmuseet. 

 

Lokaliseringen på Bygdøy kan også være kunnskapskonstruerende ved at vikingtid blir 

lokalisert i en egen bygning, langt vekk fra de andre utstillingslokalene ved Kulturhistorisk 

museum på Tullinløkka. Arkeologene ved Oldsaksamlingen ønsket rundt forrige 

århundreskiftet å stille ut vikingskipene sammen med de andre gjenstandene fra vikingtid, for 

å skape en mer helhetlig og nyansert fremstilling av jernalderen. Når vikingtidsamlingen nå 

vil bli flyttet til Bygdøy, og stilt ut sammen med vikingskipene, kan en slik nyansert 

fremstilling av perioden vikingtid sies å konstrueres i det nye museumsanlegget. Samtidig 

kan flyttingen av vikingtidssamlingen også føre til en fremstilling av perioden som betydelig 

og viktig, ved at perioden blir representert i en egen museumsbygning. Som vist, har 

vikingtid hatt en sterk romlig representasjon i Oldsaksamlingens utstillinger helt siden andre 

halvdel av 1800-tallet. På samme måte vil det nye Vikingtidsmuseet føre til en sterk 

representasjon av perioden, ikke bare romlig men også bygningsmessig. 

 

Det eksisterende Vikingskipshuset kan også regnes som del av lokaliteten, da dette bygget 

allerede har en sin egen historie. Bygningen har hatt en sentral plass i fremstillingen av 
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vikingtid på museum i Norge. Følgende sitat kan sies å fortelle hvor viktig dette aspektet er 

for utformingen av det nye museumsanlegget:  

 

”Samtidig skal det eksisterende Vikingskipshuset (tegnet av Arnstein Arneberg) være 

en viktig premiss for utformingen av det nye anlegget” (Statsbygg 2015a:19). 

 

”De arkitektoniske tiltak for det eksisterende bygg baserer seg på en respektfull og 

ydmyk ankomst til bygget ut fra en sterk opplevelse og respekt for dets romlige 

kvaliteter og den kulturhistoriske verdi det representerer” (Statsbygg 2017b:60). 

  

Vikingskipshuset har for eksempel vært bestemmende for nybyggets plassering på tomten. I 

denne sammenhengen skal det også nevnes at andre viktige aspekter, slik som 

trafikkavløsning og sikkerhet til samlingen, har hatt innvirkning på nybyggets plassering på 

tomten i forhold til Vikingskipshuset. Juryrapporten påpeker allikevel selv at alle 

vinnerutkastene som ble kåret har samme plassering på tomten, og ble begrunnet på følgende 

måte: 

 

”De premierte utkastene har fellestrekk – de ligger tilbaketrukket på tomten og de er 

lavmælte i sitt utrykk vis a vis Arnebergs eksisterende bygg” (Statsbygg 2016c:46). 

 

Alle vinnerforslagene var plassert nordvest på tomten i forhold til Vikingskipshuset, noe som 

ble ansett som positivt fordi det lot det eksisterende bygget stå uforstyrret når en ser det fra 

ankomsten til museet (Statsbygg2016c:16). Dette ser man også igjen i juryens spesielle 

kritikk av vinnerutkastet ”Naust”: 

 

”Plasseringen i det nordvestre hjørnet gjør at eksisterende bygg oppleves omtrent 

som i dag når man kommer til museet” (Statsbygg 2016c:26). 

 

Videre skriver juryen i sin rapport at ”Vikingskipshuset skal beholde sine kvaliteter og 

relevans”. I presentasjonen av vinnerforslaget er det foreslått at Vikingskipshuset skal 

fortsette å være hovedinngangen til museet, og at det eksisterende bygget skal huse 

billettsalg, museumsbutikk og auditorium (Statsbygg 2016b). I juryrapportens kommentar til 

vinnerforslaget blir denne bruken av Vikingskipshuset sett som positivt: 
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”Naust legger opp til at man ankommer via eksisterende inngang. Arnebergs hvite 

hvelv blir starten og slutten på vandringen i museet, og viktige funksjoner i 

museumsanlegget ligger her. Hvelvene vil slik fortsette å være en viktig del av 

museets rom” (Statsbygg 2016c:26). 

 

Vinnerforslagets forslag til bruk av Vikingskipshusets areal ble beholdt i skisseprosjektet 

(Statsbygg 2017b:60). Dette valget forklares på følgende måte: 

 

”Ved å la publikumsflowet få sin begynnelse og avslutningen i det eksisterende bygg, 

bekreftes byggets betydning for de besøkende og de vakre hvelvene blir både intro og 

avslutning, akkurat som de er det i dag” (Statsbygg 2017b:60).  

 

Sitatet ovenfor viser at bruken av Vikingskipshuset i det nye museumsanlegget, vil ha 

intertekstuelle referanser til bygningens tidligere og nåværende funksjon som narrativ ramme. 

Vikingskipshuset har tidligere vært rammen rundt fortellingen om de norske 

vikingskipsfunnene og vikingskipene. I fremtiden vil bygget fortsette å ha denne funksjonen, 

som en del av rammen rundt fortellingen om den forhistoriske perioden vikingtid. 

 

4.2 Museal romutførelse: utstillingsoppsett og rommenes 

fysiske parametere 

 

4.2.1 Utstillingsoppsett 

Dokumentene analysert i denne oppgaven beskriver viktige trekk ved utstillingsoppsettet, 

selv om det fullstendige oppsettet ikke er bestemt på nåværende tidspunkt. Denne 

komponenten er tatt med i analysen fordi romutførelsen i utstillingsrommene i stor grad er 

tenkt i sammenheng med utstillingsoppsett. På et overordnet nivå beskriver 

konkurranseteksten at  ”Utstillings- og formidlingsaktivitetene vil ha dyp forankring i museets 

internasjonalt rettede forskningsvirksomhet” (Statsbygg 2015a:52). Videre at ”Utstillingene 

skal presentere en stor, forskningsbasert og mangefasettert fortelling om vikingtiden som ikke 

kan oppleves i noe annet museum i verden” (Statsbygg 2015a:30). Disse sitatene viser 

hvordan konkurranseteksten argumenterer for byggingen av det nye museet. Samtidig 
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forteller de at museets utstillinger skal presentere en mangefasettert fortelling om vikingtid, 

som vil være basert på forskning.  

 

Konkurranseteksten forklarer at utstillings- og formidlingskonseptet bygger på fire ulike 

soner: 

1. En ikonløype med de mest ikoniske gjenstandene.  

2. Fordypningssoner med tematiske utstillinger. 

3. En særutstillingssone. 

4. Aktivitetssoner (både innendørs og utendørs
11

) (Statsbygg 2015a:31-34). 

Jeg vil først ta for meg de ulike utstillingssonene, og hvordan disse kan sies å bidra til 

utstillingsoppsettets kunnskapskonstruerende kapasitet. Deretter vil jeg komme inn på mer 

overordnede aspekter ved utstillingsoppsettet. 

 

Ikonløypa skal inneholde de mest unike gjenstandene i vikingtidssamlingen. Osebergskipet 

og Gokstadskipet, som er beskrevet som ”...de viktigste skipene...”, skal ha en sentral 

plassering i denne løypa. I tillegg nevner konkurranseteksten at de tre sledene og vognen fra 

Osebergfunnet, Hoen- og Slemmedalskattene
12

, og vikinghjelmen fra Gjermundbu
13

 er 

planlagt som del av ikonløypa. (Statsbygg 2015a:31). Bakgrunnen for valget av en ikonløype 

er de mange turistgruppene som besøker museet, som ofte har tilmålt tid og ønsker å se de 

mest ikoniske gjenstandene (Statsbygg 2015a:28). Dette var også et viktig punkt i 

juryrapportens vurdering av de innsendte forslagene i arkitektkonkurransen: 

 

”For at forslagene skal vurderes som aktuelle må de ha potensiale til en tydelig løype 

gjennom utstillingen, og med en kortversjon med høydepunktene slik den er beskrevet 

i programmet...” (Statsbygg 2016c:21).  

 

Ikonløypa kan også være et av tiltakene som er gjort for å løse dagens problemer med 

trengsel rundt skipene, og publikumsstrømmer i museumsanlegget (Statsbygg 2015a:22). 

Allikevel, som Vergo skriver, vil organiseringen av gjenstander føre til at vi plasserer en 

                                                        
11

 Aktivitetssonene som vil være plassert utendørs er ikke analysert i denne oppgaven, ettersom disse ikke har 

like stor innflytelse på bygningens arkitektur og romutførelse. 
12

 Hoenskatten, funnet i Øvre Eiker i Buskerud, er et skattefunn med mynter, smykker og perler. Gjenstandene 

kommer hovedsakelig fra det skandinaviske og frankiske området, men også fra Bysants, England og 

Middelhavsområdet. Skatten inneholder 2,5 kg. gull (Statsbygg 2015b:11). Slemmedalskatten, funnet i 

Grimstad i Aust-Agder, er et skattefunn med armringer, halsringer, fingerring og andre smykker og mynter på til 

sammen to kilo sølv og gull. Myntene kommer fra den arabiske verden og England (Statsbygg 2015b:17). 
13

 Gjermundbuhjelmen er funnet i en våpengrav, fra Ringerike i Buskerud. Graven inneholdt rikt våpenutstyr, og 

hjelmen er den eneste bevarte vikinghjelmen som er funnet på verdensbasis (Statsbygg 2015b:18). 
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konstruksjon på historien. Det kan dermed argumenteres for at ikonløypa vil bidra til å 

konstruere en kunnskap om vikingtid som en unik og ikonisk periode, i alle fall for den delen 

av publikum som har tilmålt tid og ikke vil se de andre utstillingene på museet. En slik 

fremstilling av vikingtid kan sies å ha intertekstuelle referanser til tidligere fremstillinger av 

vikingtid ved Oldsaksamlingen, hvor vikingtid har hatt en sterk romlig representasjon. 

 

Konkurranseteksten beskriver at ikonløypa er ønsket å være kronologisk, da ”Dette er 

vesentlig for å kunne formidle vikingtidens dynamikk og forandringer” (Statsbygg 2015a:31). 

En kronologisk ordning av gjenstandene i ikonløypa kan dermed sies å konstruere en 

kunnskap om vikingtid som en innholdsrik periode, med indre forandringer. Samtidig vil den 

kronologiske ordningen ha intertekstuelle referanser til tidligere utstillinger ved 

Oldsaksamlingen. 

 

I tillegg beskriver konkurranseteksten et ønske om å utstille Oseberg og Gokstad som 

funnkomplekser (skip sammen med de andre gjenstandene). Allikevel påpekes det at ”Ikke 

alle gjenstandene fra Gokstad og Osebergfunnene er ikoniske. Dette kan løses ved at 

funnkompleksene overskrider grensene mellom ikonløype og fordypningssoner”. Videre blir 

det påpekt at ikonløypa vil være den mest permanente delen av utstillingen, men at det skal 

være mulig å legge til enkeltgjenstander ved eventuelle nye funn av ikoniske gjenstander 

(Statsbygg 2015a:31). 

 

Fordypningssonene vil bestå av tematiske utstillinger, og det er ønskelig at de skal ta 

utgangspunkt i gjenstandene stilt ut i ikonløypa (Statsbygg 2015a:32). 

Fordypningsutstillingene er blant annet tenkt som et tilbud til besøkende som ”...har behov 

for å gå grundigere inn i temaer og spørsmål de har blitt introdusert for i ikonløypa..” 

(Statsbygg 2015a:51). Det påpekes at fordypningssonene skal være et fullgodt alternativ til 

ikonløypa (Statsbygg 2015a:51). Fordypningssonene kan dermed sies å konstruere en 

kunnskap om vikingtid som er mer nyansert, enn det ikonløypa vil gjøre alene. Videre 

beskriver konkurranseteksten at fordypningssonene vil være mer varierende over tid. Dette er 

forklart gjennom at fordypningssonene vil være den delen av utstillingene hvor nye 

forskningsresultater vil føre til endringer (Statsbygg 2015a:32). 

 

Særutstillingssonen er et utstillingsområde som er tenkt å skulle brukes til ulike formål: 
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”Dette kan være utstillinger med avgrenset tematikk basert på museets pågående 

forskning. Det kan også være internasjonalt innlånte utstillinger, noen ganger med 

gjenstander, som kan være av meget høy verdi. I perioder når sonen ikke benyttes til 

utstillinger må området kunne brukes til innendørsaktiviteter, som for eksempel 

arbeid med arkeologiske gjenstander og eksperimentell arkeologi” (Statsbygg 

2015a:34).  

 

Særutstillingssonen blir dermed et av tiltakene som gjøres for å skape en mangefasettert og 

forskningsbasert formidling. 

 

Aktivitetssonene er tenkt som den delen av formidlingskonseptet hvor det skal tilbys et 

bredere tilsnitt enn tradisjonell utstilling: 

 

”Det skal legges til rette for at besøkende selv skal kunne eksperimentere og utforske 

gjennom ulike typer aktiviteter” (Statsbygg 2015a:34).  

 

Deler av aktivitetssonene vil være plassert utendørs, i en museumspark rundt deler av 

museumsanlegget, og er derfor ikke nærmere analysert her. Konkurranseprogrammet 

beskriver allikevel at museets arbeid med gjenstander skal gjøres synlig for publikum, og at 

lokalene for gjenstandsbehandling dermed må sees i sammenheng med utstillingslokalene 

(Statsbygg 2015a:52). I skisseprosjektet er dette løst ved å plassere en glassvegg mellom 

utstillingslokalene, og lokaler for verksteder og laboratorier hvor gjenstandsbehandlingen 

finner sted (Statsbygg 2017b:25, 100). Publikum vil dermed ha innsyn til disse områdene. 

Sonen for særutstilling er også tenkt å være et område hvor deler av gjenstandsbehandlingen 

kan gjennomføres i perioder, og hvor publikum kan involveres og ta del i arbeidet (Statsbygg 

2017b:25). Særutstillingssonen vil dermed være en del av aktivitetssonene i perioder. 

 

Ved å synliggjøre museets arbeid med gjenstandsbehandling vil den forskningsbaserte 

formidlingen, og den akademiske kunnskapskonstruksjonen om vikingtid, gjøres synlig for 

publikum. Som nevnt tidligere, skriver Grahn at kunnskap i museene oppfattes som objektiv 

sannhet på grunn av at konstruksjonen av kunnskap er usynliggjort. Ved å synliggjøre 

museets gjenstandsbehandling for publikum, har denne delen av aktivitetssonene et potensial 

til å vise at kunnskapen om vikingtid blir konstruert. Samtidig kan denne løsningen også ha 

motsatt effekt, ved at synliggjøring av forskningen vil forsterke oppfattelsen av kunnskapen 
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som objektiv sannhet. Dette vil dermed bidra til å konstruere en kunnskap om vikingtid som 

konstruert, eller som objektiv sannhet. 

 

Et aspekt som kommer spesielt tydelig frem i dokumentene, er at utstillingskonseptet skal 

være fleksibelt. Dette er blant annet gitt som et av bedømmelseskriteriene i 

konkurranseteksten (Statsbygg 2015a:62). Videre beskriver presentasjonen av vinnerforslaget 

at: 

 

”Museumskomplekset og utstillingsrommene skal utgjøre en robust bakgrunn for 

iscenesettelsen av objektene og en levende fortelling av vikingtiden. Derfor må 

rommene være fleksible både hva angår vegger og overflater, men også lyssetting, 

iscenesettelse av fortellinger, nyeste forskning og tilknyttede aktiviteter. Her skal 

utstillingsarkitekter, forskningsformidlere og scenografer ha fritt spillerom til å gå i 

dialog med rommets karakter, skala og muligheter” (Statsbygg 2016b).  

 

Museologen Suzanne MacLeod (2005:10) har tidligere påpekt at nye eller påbygde 

museumsbygninger ofte mottar kritikk, fordi arkitekten(e)s visjon om å skape et signaturbygg 

har kommet foran behovene for en effektiv museumsdrift. Sitatet over er et eksempel på at 

dette ikke vil være tilfellet for det nye Vikingtidsmuseet, hvor fleksible utstillingsrom er 

vektlagt av arkitekten selv. 

 

Utstillingsoppsettet, med inndelingen av de fire sonene, har vært bestemmende for graden av 

fleksibilitet i de ulike utstillingsrommene. Juryrapporten beskriver for eksempel at ikonløypa 

er ansett som den mest permanente delen av utstillingen, og derfor ikke har like store krav til 

fleksibilitet som de andre sonene (Statsbygg 2016c:21). Samtidig beskriver juryrapporten 

følgende om de andre sonene: 

 

”Imidlertid er det viktig at de andre delene av utstillingen er fleksibel, disse vil 

utvikles og endres mange ganger i museets levetid. ... Det bør ikke være for sterke 

føringen i rommenes arkitektur i de delene av utstillingen som skal være fleksible” 

(Statsbygg 2016c:21). 

 

Konkurranseteksten understreker at spesielt særutstillingssonen må ha høy grad av 

fleksibilitet, da denne utstillingen vil endres og varieres i samsvar med pågående forskning. 

(Statsbygg 2015a:51). 
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Et annet aspekt som har vært bestemmende for romutførelsen, og graden av fleksibilitet i de 

ulike utstillingssonene, er sikkerheten og tåleevnen til vikingtidssamlingen. Presentasjonen av 

vinnerforslaget beskriver derfor at de ser for seg ”...et ganske mørkt indre rom rundt skipene, 

objektene og i fordypelsessonene...” (Statsbygg 2016b). Dette utsagnet, samt viktigheten av 

fleksible utstillingsrom, kan sies å kjennetegne den svarte boksen. Dette er et museologisk 

uttrykk som har sitt utgangspunkt i et annet museologisk uttrykk, nemlig den hvite kuben. 

Den hvite kuben kan sies å være estetiske karakteristikker ved et utstillingsrom, som forsøker 

å skape et nøytralt og fleksibelt utstillingsmiljø som ikke tar oppmerksomheten vekk fra 

objektene som er stilt ut. Den hvite kuben ble på midten av 1900-tallet ansett som en av de 

beste måtene å stille ut kunstobjekter på (Giebelhausen 2006:232-233). Den svarte boksen 

kan sies å være de kulturhistoriske museenes svar på kunstmuseenes hvite kube. 

Presentasjonen av vinnerforslaget kan dermed sies å foreslå et utstillingsmiljø som ligner den 

svarte boksen. Dette har også skisseprosjektet bygget videre på når det gjelder 

fordypelsessonene, som også never den svarte boksen eksplisitt: 

 

”Fordypelsessonenes avskjermede karakter på de nedre nivåer muliggjør et blackbox 

konsept hvor videoinstallasjoner, interaktivitet, hologrammer og retningsstyrt lyd kan 

gi områdene en annen karakter enn på de øvre nivåer” (Statsbygg 2017b:25). 

 

I tillegg beskriver skisseprosjekter følgende: 

 

”Muligheten for en dynamisk iscenesettelse av skipene betyr at prosjektet både 

fastholder kvaliteten ved de rolige og avklarte visningsforholdene som kjennetegner 

de nåværende utstillingsrom og samtidig muliggjør en høyere grad av iscenesettelse 

og formidlingsmuligheter enn det som har vært tilfellet tidligere” (Statsbygg 

2017b:44).  

 

De nye utstillingsrommene har her en intertekstuell referanse til Vikingskipshusets 

utstillingsrom, som i dette tilfellet beskrives som nøytralt. Samtidig vil muligheten for å 

iscenesette skipene, og rommene de vil stå i, representere noe nytt som ikke tidligere har blitt 

gjort. 

 

4.2.2 Rommenes fysiske parametere 

I konkurranseteksten står det at museets vestibyle skal være lys, åpen og innbydende. Den 

skal dimensjoneres for 250 mennesker og samtidig ha en logisk adgang til ulike funksjoner i 
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museumsanlegget, slik som kafe, museumsbutikk, utstillinger, uteområder, garderober og 

auditorium (Statsbygg 2015a:50). Dette kan sies å legge føringer som skaper et stort rom for 

vestibylen. Presentasjonen av vinnerutkastet, og senere skisseprosjektet, har lagt vestibylen til 

en av fløyene i det eksisterende Vikingskipshuset (Statsbygg 2017b:32). Som nevnt tidligere, 

er noe av bakgrunnen for dette valget at bygningen skal beholde sin relevans i det nye 

museumsanlegget. Fløyene i Vikingskipshuset er kjent for korsformen og de store 

hvelvingene, og romutførelsen og arkitekturen kan sies å skape en følelse av en kirke eller et 

kirkerom. Disse aspektene ved romutførelsen og arkitekturen vil fortsatt være til stedet i det 

nye anlegget, selv om rommenes funksjoner har endret seg. Det at publikum vil begynne og 

avslutte sitt museumsbesøk her, kan dermed sies å bidra til å konstruere en kunnskap om 

vikingtid.  

 

Et annet aspekt ved rommenes fysiske parametere som går igjen i alle dokumentene analysert 

i denne oppgaven, er at visningsforholdene for vikingskipene og den øvrige samlingen ikke 

er tilstrekkelig i dagens Vikingskipshus (Statsbygg 2015a:22, 2016c:6, 2017b:6): 

 

”Det er betydelige svakheter ved visningsforholdene for skip og samlinger i 

nåværende bygning. Trengselen rundt skipene er ikke bare en alvorlig 

sikkerhetsutfordring, den er også begrensende for opplevelsen av de unike skipene. I 

tillegg er blikkvinkelen, som de besøkende møter skipene med i dagens utstilling 

dårligere og mer ufullstendig enn skipene fortjener. God visuell adkomst til skipene 

skal vektlegges slik at de kan betraktes fra ulike vinkler, på avstand og i sitt fulle 

volum, og slik at de funnkomplekser de inngår i kan vises samlet” (Statsbygg 

2015a:22). 

 

”Visningsforhold for skipene” er også oppgitt som et eget bedømmelseskriterium i 

konkurranseteksten, og viser hvor viktig dette aspektet er i utformingen av det nye museet 

(Statsbygg 2015a:62). Allikevel står det i juryrapporten at juryen har lett etter forslag som gir 

”...like gode og verdige rom som de hvite hvelvingene som huser dem i dag” (Statsbygg: 

2016c:18). Så selv om skipene fortjener bedre visningsforhold, anses Vikingskipshuset 

samtidig som et godt og verdig utstillingsrom. 

 

Vektlegging av god visuell adkomst til skipene, sammen med behovet for bedre sikkerhet, vil 

ha en betydelig innvirkning på rommenes fysiske parametere i de rommene hvor 

vikingskipene skal stilles ut. Det er også nevnt i konkurranseteksten at 10-12 

publikumsgrupper (á ca. 40 personer) skal kunne betrakte et av skipene samtidig (Statsbygg 
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2015a:28). Med slike føringer i konkurranseteksten, vil utstillingsrommene i ikonløypa hvor 

skipene skal stilles ut bli betraktelig større enn utstillingsrommene i fordypningssonene. 

Samtidig er det viktig å påpeke at skipenes store volum alene vil ha en innvirkning på 

rommenes fysiske parametere. Moser (2010:25) skriver at store utstillingsrom kan skape en 

følelse av at det som blir stilt ut er viktig og har autoritet, samtidig som utstillingen kan få en 

mer allmenn karakter hvor de besøkende får en følelse av å se det store bildet. Mindre rom på 

den annen side, skaper en følelse av intimitet samtidig som de tilbyr en mer privat måte å 

engasjere seg på i utstillingsrommet. Dette kan sies å passe godt sammen med tankene og 

visjonene bak utstillingskonseptet for både ikonløypa og fordypningssonene. Ikonløypa skal 

inneholde de viktigste gjenstandene og formidle det store bildet, noe de store 

utstillingsrommene i denne delen av utstillingen vil være med å kommunisere overfor de 

besøkende. Fordypningsutstillingene er på sin side tenkt å skulle tilby utforskning og større 

grad av interaktivitet, og er noe de mindre rommene i denne delen av utstilling vil bidra til å 

kommunisere. 

 

I skisseprosjektet er Osebergskipet og Gokstadskipet plassert i hver sin store sal, med høyde i 

to etasjer. Til tross for dette beskriver juryrapporten at juryen diskuterte om det var riktig å 

plassere skipene i store haller, ettersom dette ville få skipene til å virke mindre (Statsbygg 

2016c:24). Dette viser et ønske om å ikke fremstille skipene som små, men som store og 

viktige. Igjen er rommenes fysiske parametere tenkt i sammenheng med 

publikumsopplevelsen, og viser hvordan denne komponenten vil bidra til å konstruere 

kunnskap. Videre er det beskrevet i juryrapporten at en ikke bør få oppstykkede glimt av 

skipene før man møter dem i selve ikonløypa, da dette gjør dramatikken i utstillingen svakere 

(Statsbygg 2016c:24). 

 

”Utstillingen bør videre kunne organiseres som et dramatisert forløp, der møtet med 

de ikoniske gjenstandene kan bli et «wow-moment»” (Statsbygg 2016c:21). 

 

Her ser vi tydelig hvordan rommenes fysiske parametere intensjonelt er tenkt direkte inn mot 

publikumsopplevelsen, og viser også at rommenes fysiske parametere er med på å konstruere 

kunnskap om vikingtid.  

 

I presentasjonen av vinnerforslaget har alle de tre vikingskipene, Oseberg, Gokstad og Tune, 

fått hver sin utstillingshall (Statsbygg 2016b). I skisseprosjektet har Tuneskipet derimot ikke 
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fått en egen utstillingshall, men er plassert i et rom med en etasjes høyde på nedre nivå 

(Statsbygg 2017b:33, 49). Denne endringen kan sies å ha utgangspunkt i konkurranseteksten, 

som beskriver at Tuneskipet både kan inngå som en gjenstand i ikonløypa, men også som del 

av en utstilling i fordypningssonene (Statsbygg 2015a:31-32). Å plassere Tuneskipet for seg 

selv, uten en egen utstillingshall og som del av en fordypningssone, kan føre til at 

Osebergskipet og Gokstadskipet vil oppfattes som mer viktige og unike. 

 

Juryrapporten påpeker også i sin kritikk av vinnerforslaget ”Naust” følgende: 

 

”Rommene rundt skipene, herunder plan, tak og veggers geometriske form er 

komplisert og bør forenkles, dette arbeides videre med i samarbeid med UiO. Det må 

studeres og redegjøres for om rommene er rolige nok til ikke ta oppmerksomhet bort 

fra skipene” (Statsbygg 2016c:46).  

 

Dette er tatt i betraktning i skisseprosjektet, hvor formspråket ble bearbeidet slik at skipene 

”...er blitt formbestemmende for de rom de er plassert i. Det gir en mer harmonisk opplevelse 

og det er blitt større ro i rommene” (Statsbygg 2017b:9). Slik har disse utstillingshallenes 

fysiske parametere blitt endret, og formet på bakgrunn av gjenstandene som skal stilles ut i 

dem. Utstillingshallene har altså intertekstuelle referanser til Vikingskipets hvelvinger, som 

også ble utformet med tanke på de gjenstandene som skulle bli stilt opp i dem. 
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5 Konklusjon 
 

I denne oppgaven har jeg vist at ”...there is a complex network of factors that warrent 

consideration when assessing the epistemological function of museums”, slik Moser 

(2010:22) hevder. Jeg har vist at ulike komponenter som kan grupperes under kategoriene 

arkitektur og romutførelse, bidrar til å konstruere kunnskap i museumsinstitusjoner. 

Komponentene har en kunnskapskonstruerende kapasitet. Analysen av hvordan 

komponentene konstruerer kunnskap viser også at de ulike komponentene i varierende er 

tenkt inn mot formidlingen og fremstillingen av vikingtid. Eller sagt på en annen måte: den 

kunnskapskonstruerende kapasiteten er lagt til grunn for utformingen av komponentene i 

varierende grad. For eksempel er komponentene gruppert under kategorien romutførelse tenkt 

inn mot formidlingen og fremstillingen av vikingtid, i større grad enn komponentene gruppert 

under kategorien arkitektur. 

 

Dette betyr allikevel ikke at komponentene som i større grad er utformet på bakgrunn av 

andre aspekter, ikke bidrar til å konstruere kunnskap. Nærlesingen av dokumentene har også 

vist at det er enkelte, overordnede aspekter som er lagt til grunn for utformingen av de ulike 

komponentene. Et av disse aspektene er bevaringen av Vikingskipshuset som del av det nye 

museumsanlegget. Da den eksisterende bygningen er fredet, har dette lagt føringer for 

utformingen av nybygget. Samtidig har utformingen av nybygget også hentet inspirasjon fra 

Vikingskipshuset, selv om dette ikke alltid har vært nødvendig for å bevare det eksisterende 

bygget. Nybygget har for eksempel intertekstuelle referanser til den eksisterende bygningen 

gjennom valg av konstruksjonsmetode, samt utforming av de nye utstillingshallene for 

vikingskipene. Det kan dermed argumenteres for at deler av 1900-tallets museale 

konstruksjon av kunnskap om vikingtid vil ha en tilstedeværelse i det nye museumsanlegget. 

Både gjennom de intertekstuelle referansene til Vikingskipshuset i nybygget, men også 

gjennom Vikingskipshuset selv. Den fredete bygningen vil fortsette å være en del av den 

narrative rammen rundt fortellingen om vikingtid, også i fremtiden. Dens 

kunnskapskonstruerende kapasitet vil fortsette å virke. 

 

Et annet aspekt som er gjentakende for flere av komponentenes utforming, og begrunnelse 

for disse utformingene, er fremstillingen av vikingtid som en unik og viktig periode i 

forhistorien. For eksempel kan det argumenteres for at lokaliseringen av Vikingtidsmuseet på 
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Bygdøy og ikonløypa, vil bidra til en slik fremstilling. En slik fremstilling kan sies å ha 

intertekstuelle referanser til tidligere konstruksjoner av kunnskap om vikingtid, som en 

viktig, idealisert eller helliggjort periode. I tillegg kan det argumenteres for at utformingen av 

enkelte komponenter fremstiller Osebergskipet og Gokstadskipet som spesielt viktige. De 

store utstillingshallene, og skipenes sentrale plassering i ikonløypa, vil bidra til å fremstille 

disse vikingskipene som viktige og unike. Valget av en slik utforming kan blant annet 

forklares gjennom intertekstuelle referanser til hvordan skipene har blitt stilt ut i 

Vikingskipshuset siden 1930-tallet og frem til i dag. Utformingen av utstillingshallene i 

nybygget har, som vist i analysen, intertekstuelle referanser til hvelvingene i dagens bygning. 

 

Disse to overordnede aspektene, bevaringen av Vikingtidsmuseet og fremstillingen av 

vikingtid som en unik periode, vil gjøre at arkitekturen og romutførelsen ved det nye 

Vikingtidsmuseet på Bygdøy kommer til å bestå av flere lag av tid. Det eldste av disse 

tidslagene kan naturligvis sies å være den forhistoriske perioden vikingtid. For eksempel har 

den geometriske formen på nybygget hentet inspirasjon fra vikingtidens forestillingsverden. 

Videre vil flere lag av ulike tiders museale konstruksjoner av kunnskap om vikingtid ha en 

tilstedeværelse i det nye Vikingtidsmuseet. Museumsanlegget som er under planlegging og 

prosjektering har intertekstuelle referanser til 1800-tallskonstruksjonen av vikingtid som en 

idealisert og dyrket periode, men også til 1900-tallets konstruksjon av kunnskap om vikingtid 

gjennom det eksisterende Vikingskipshuset. Det kan argumenteres for at tidslagene som vil 

være til stede ved Vikingtidsmuseet har mer med de siste 200 år å gjøre, enn vikingtid. Dette 

synliggjøres i det nye museumsanleggets arkitektur og romutførelse, og de tidligere 

konstruksjonene av kunnskap om vikingtid vil dermed fortsette å virke i den ”nye” 

konstruksjonen av kunnskap.  

 

Analysen av hvordan museal arkitektur og romutførelse konstruerer kunnskap om vikingtid, 

viser hvordan kulturarv produseres i samtiden, i et nå. Som nevnt innledningsvis, hevder 

Harrison at kulturarv primært handler om nåtiden, ikke fortiden. Vikingtid ble definert som 

en egen periode for første gang i andre halvdel av 1800-tallet, og skilt ut av fortiden. 

Vikingtid var med andre ord ikke noe som ble oppdaget, men noe som ble konstruert. Dette 

produserte vikingtid som kulturarv, og kom samtidig helt konkret til uttrykk i romutførelsen 

ved Oldsaksamlingens utstilling i Domus Academica. I dag blir perioden representert i en 

egen museumsbygning. Utskillelsen av vikingtid blir dermed synliggjort også i dag gjennom 

arkitektur og romutførelse, og blir dermed et ledd i kulturarvsproduksjonen. Samtidig 
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representerer endringen i museets navn, fra vikingskips til vikingtids, et annet aspekt ved den 

kunnskapskonstruerende kapasiteten. Navnet Vikingtidsmuseet forteller noe om hva en kan 

forvente å finne i utstillingene. 1880-tallets definisjon av vikingtid som en egen periode kan 

dermed sies sementeres, gjennom at det nye museumsanlegget får navnet Vikingtidsmuseet. 

 

Vikingtid som periode ble altså kulturarv for første gang i andre halvdel av 1800-tallet. Etter 

dette har vikingtid kontinuerlig blitt produsert som kulturarv i samtiden, blant annet gjennom 

museenes kunnskapskonstruksjoner. Produksjonen av vikingtid som kulturarv pågår også i 

dag, ved at det det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy planlegges og prosjekteres i skrivende 

stund.  

 

”Det er gjennom flere hundre år blitt skapt et eget rom i den allmenne kulturelle 

bevissthet hvor fortellinger og bilder assosiert med vikingen og vikingtid er lagret” 

(Haavardsholm 2004:26). 

 

Jeg velger å avslutte oppgaven med dette sitatet, som kan sies å illustrere de konkluderende 

bemerkningene jeg har gjort. 
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