
Maske fra Sri Lanka, brukt i Singalesisk 
folketeater, innkjøpt av Etnografisk museum 
fra Carl Hagenbeck i Hamburg i 1887
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JA, VI ELSKER FRIHET

Du vet godt når du er fri. Frihet er noe du vet hva er. Vi opplever 
å være frie, og ufrie. Fri fra undertrykkelse, tvang, diskriminering 
og urett og fri til å være den vi ønsker å være. Hva skal til for at 
akkurat du skal føle deg fri? Har du tenkt på hva du  bør tolerere 
av andre hvis du kjemper frihetens sak? Frie ytringer kan være 
ubehagelig, sjokkere og støte deg.

Frihet handler om å ha muligheten til å velge hvordan vi vil leve. 
Og frihet handler om at vi tar et felles ansvar for at det samfunnet 
og den verden vi lever i skal være mest mulig fri for flest mulige.

Du kjenner det når du er fri - og du merker så inderlig vel når 
noen forsøker å stoppe deg, når noen har hindret deg, gjort det 
hele umulig. Friheten kan også være tung å bære, den gir oss et 
valg og med valg følger konsekvenser. Hvordan vil jeg bruke min 
frihet, mitt liv? Hvilket ansvar har jeg for at andre skal kjempe 
seg ut av fattigdom, krig og konflikter og kjenne at de har sin 
verdighet? 

Ta meg i hånden og bli med inn hit hvor de store spørsmålene 
stilles, inn hit til utstillingen vår, hvor grenser blir synlige, 
holdninger stilles ut og undersøkes og historien minner oss på 
frihetens alvor. Hva kan vi si offentlig og hva kan vi utsette andre 
for? Hva kan vi leke med før det blir ufint og krenkende? Slipp 
tankene fri for vi inviterer deg inn til ettertanke, latter og ubehag. 
Akkurat passe fri, sa du?  Fri nok til å ta på deg ansvar, eller bare 
la humla suse...

   
                       Inga Bostad, Direktør - Norsk senter for menneskerettigheter

Utstillingens åtte sektorer er arbeidet frem i samarbeid med en 
bredt sammensatt prosjektgruppe av museets egne og eksterne 
fagfolk og kunstnere. Her vises praktgjenstander, og med et 
stjernelag av foredragsholdere og kunstnere på programmet, 
skaper vi et sted for debatt, provokasjon, refleksjon og dialog. 
I utstillingens åtte sektorer utforskes frihetens grenser og 
muligheter: 

DEN TUNGE BAGASJEN, STAIRWAY TO HEAVEN, FRIHETENS 
ARENA, MINUS FEM, DET FEMTE ROMMET, PRIDE, HELVETES 
ENGLER OG DEN FORBUDTE SALONG

Kart over utstillingen i 2. og 3. etasje i Historisk museum:
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DEN TUNGE BAGASJEN
I Den tunge bagasjen kan du oppleve selve Gullskatten som 
sikret Norges selvstendighet. Gullet finansierte levekostnader 
for den norske kongefamilien og regjeringen, så vel som deler 
av motstandskampen under krigen. Gullmyntene stilles ut for 
første gang. Den dramatiske reisen fra Norges Bank i Oslo til 
Storbritannia, USA og Canada fremstilles i en serie tegninger av 
kunstneren Melanie Sourisseau. 

STAIRWAY TO HEAVEN
Hvordan bygger Staten opp et bilde av en gruppe mennesker 
som - “sårbare” eller “uopplyste”? Skal Staten kunne behandle 
borgere som barn og foreskrive “det riktige livet”, innføre forbud 
og utstede advarsler? I Stairway to Heaven stilles røykeren ut 
som et kulturhistorisk minne, samtidig som røykeloven i Norge 
og diskusjoner om individets frihet, iscenesettes.

FRIHETENS ARENA
Frihetens arena er utstillingens hjerte hvor energien, temaene, 
spørsmålene og kunnskapen fra alle utstillingens sektorer 
pumpes gjennom via debatter og andre uttrykksformer. Her har 
du en åpen arena der ting møter tanke, tro møter tvil og smil - og 
kanskje du finner igjen en lengsel etter å lære mer? Ny forskning 
om tingplassenes historie og et spesialutvalg av gjenstander fra 
museets samlinger rammer inn debattarenaen.

MINUS FEM
I 2014 feires Grunnlovens 200-års jubileum, men hva med de fem 
årene som grunnloven var satt til side? Stikkord for Minus fem er 
nazistenes propaganda og arkeologi i Norge. Seniorforsker Terje 
Emberland fra Holocaustsenteret er faglig ansvarlig for denne 
delen av utstillingen. Her avdekkes nazistenes fortidsfantasier 
og en fortelling om ukjente, og muligens ubehagelige, sider av 
førkrigs- og faghistorie.

DET FEMTE ROMMET
Denne sektoren av utstillingen vises i det som var Quislings 
bunker i Villa Grande på Bygdøy. Her får vi et glimt fra det 
vanvittige norrøne mythos som Quisling ville skape i sin 
bolig. Boligen er i dag Senter for studier av Holocaust og 
livssynsminoriteter (HL-senteret). Det femte rommet åpner i 
Villa Grande på Bygdøy tirsdag den 3. juni. 

PRIDE
Pride er en fotoutstilling om homohistorien i Norge fra 1972 til i 
dag. Få samfunnsgrupper i Norge har opplevd en slik bedring i 
frihet og livsutfoldelse i løpet av kort tid som de homofile. Siden 
1980-tallet har homser og lesber gjort seg synlige i samfunnet 
med politisk kampvilje og fargerik livsglede. I 2014 kommer 
dette til uttrykk når Oslo er vertsby for Europride, en internasjonal 
markering som rommer begge sider av homokampen: Alvor og 
kampvilje kombinert med glede og fest.

HELVETES ENGLER
Du skal merke stempelsangen. Drønnet er kanskje ikke det 
viktigste. Men den flerrende basslyden av brølende rovdyr på to hjul 
er basal. Vibrasjonene forplanter seg rett opp fra motorblokken, fra 
stålet, fyker opp gjennom columna vertebralis og videre til atlas og 
axis før de harde sparkene fra maskinen treffer hodeskallen som 
en serie lynhurtige sleggeslag. (H.L. Jenssen)
Helvetes engler er en fotoutstilling av Marcel Leliënhof.

DEN FORBUDTE SALONG
“Trykkefrihed bør finne sted”, vedtok grunnlovsforsamlingen 
for 200 år siden. Her vil du møte et mangfold av medier som 
vitner om frykt for det frie ord. Fribyforfattere forteller om 
ytringsfrihetens pris i sine hjemland i dag. I databasen Beacon 
for Freedom of Expression kan du studere argumentene for 
sensurert materiale fra hele verden. Vi inviterer til avkobling og 
refleksjon om frihet i Den forbudte salong.

DE ÅTTE SEKTORENE I UTSTILLINGEN



6 7

Å tre frem på frihetens arena, er krevende. Demokratiet er heller 
ikke for lathanser. For hva kan du egentlig komme til å møte? 
Med hvilken rett har har du tatt deg til rette, og hva vet du om 
fremveksten av folkets talerstol?

Å betrakte gjenstander fra en annen tid er samtidig å betrakte den 
tiden vi lever i. Å se et krympet menneskehode fra Ecuador er 
samtidig å se noe kjent, noe som er båret videre gjennom tidene 
og frem hit til oss i dag. Noe er blitt borte gjennom opplysning 
og avslørende blikk, noe er mistet og råtnet opp, smuldret bort 
gjennom fingrene til tidens lek, den usynlige hånd og åndens reise 
mot stadig mer innsikt - men noe er blitt igjen. Her har du en åpen 
arena der ting møter tanke, tro møter tvil og smil - og kanskje du 
finner igjen en lengsel etter å lære mer?

Ser du den gule slangen, gjenkjenner du tyranniets krympende 
nålestikk, den som får deg til å bøye hodet? Eller finner du glede 
i den grønne fuglefjæren, ja, så ta den meg deg inn i drømmen 
om fremtiden, drømmen om frihetens florlette dansetrinn. Det er 
mye å krympe seg over, mye å skyve bort med vektløs hånd. 
Her kan du kjenne hvor sterk motstand du har, hva du henter 
frem av bud, normer og regler i møte med den glade bøddelen - 
den som nyter å dømme deg og de som er medlem av samme 
fellesskap som deg.

Ta et skritt frem og bli stående. Se deg rundt og la deg bevege 
til å delta på frihetens arena. La historiens masker falle over ditt 
ansikt og ta et dansetrinn, send en forbannelse over det du vil 
knuse, de som bør trekke sitt hat og sin uforstand til side. Her er 
det du som skal lede an, det er dine øyne, din smak, dine sanser 
og din mangfoldige, forutinntatte forestillingsevne som får denne 
utstillingene til å leve. Dine ord som skal falle for fremtidens 
frihet.     

             Inga Bostad

Frihetens arena er en møteplass med utstillinger, debatter og 
Speakers´ Corner.

FRIHETENES MANGE ANSIKTER? Ansiktene og blikkene møter 
deg i skulpturtrappen når du kommer inn. Både vakre og 
skremmende gjenstander er valgt ut fra samlingene fordi de 
har sterke personlige uttrykk; dekorerte kranier fra Papua Ny-
Guinea, skrumphoder fra Ecuador, helbredelsesmasker fra Sri 
Lanka, bemalt middelalderkunst og gravbyster fra Syria. 

TINGPLASSEN. Þing viser fersk forskning fra museet. The 
Assembly Project studerer tingplassenes utvikling i Nord-
Europa; folk møttes på utvalgte steder i nærområdet for å ta 
beslutninger på vegne av fellesskapet. Kanskje det ikke var 
kongen som samlet landet til ett rike, men tinget og det lokale 
samholdet. Da den kristne kongemakten vokste frem, gikk det på 
bekostning av folkestyret, men med etableringen av Stortinget i 
1814 kommer representasjonstinget tilbake.

DEBATTARENA. I arenaens hjerte skal folk møtes til dyst. Vi har 
invitert en rekke kloke hoder og kreative sjeler til å vise oss hva 
frihet betyr for dem. Vi inviterer til debatt om frihetens grenser. 
Hvor langt kan vi gå?

I FRIHETENS ARENA. I vår finner arrangementene sted tirsdag til 
torsdag kl. 17.30, og fredager kl. 12. Museet holder kveldsåpent 
og starter med omvisning kl. 17. Fredager kl. 12 har vi Speakers’ 
Corner – mikrofonen er din.

Arenaen er ofte ledig på dagtid, ta kontakt og bruk din stemme i 
Frihetens arena! - javielsker@khm.uio.no

FRIHETENS ARENA
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Museet inviterer til debatt, samtaler og forestillinger i Frihetens 
arena og holder åpnet til kl. 21 på arrangementskveldene. 
Alle kvelder starter med omvisning kl. 17, debattene og 
forestillingene starter kl. 17.30. 
Med forbehold om endringer, se khm.uio.no

Fredager kl. 12
SPEAKERS’ CORNER: Har du noe på hjertet? Snakk om det i 
åpen mikrofon.

Lørdag 17. mai 
OMVISNING kl 14.

Søndag 18. mai 
OMVISNING kl 13.

Tirsdag 20. mai kl. 17.30
BOKFEST: Ja, vi elsker Frihet
Redaktør Svein H. Gullbekk har samlet essays av førti 
fremstående samfunnsaktører om frihet i tid og rom til antologien 
“Ja, vi elsker frihet”. Forfatterne skriver om forutsetninger for 
frihet, frihetens muligheter og grenser for hva frihet er. Innlegg 
og høytlesning ved forfattere og andre. 

Onsdag 21. mai kl. 17.30
DEBATT: Ja, vi elsker frihet, men er vi fri? 
Menneskets frihetsforståelse har forandret seg gjennom tidene. 
Hva er menneskets grunnleggende friheter? Kan frihet defineres? 
Finnes egentlig individuell frihet i et samfunn? Hvordan står det til 
med friheten i vår tidsalder? Sentrale spørsmål om frihet drøftes 
av biolog Dag O. Hessen, filosof Lars Svendsen og idéhistoriker 
Hans Jørgen Schantz.

Torsdag 22. mai kl. 17.30
BOKFEST: Helvetes engler - en norsk bikerodyssé
Marcel Leliënhof har brukt fem år på å få innpass i og 
dokumentere motorsykkelklubben Hells Angels. Resultatet er 
boken Helvetes Engler, med tekst av Hugo Lauritz Jenssen 
og foto av Marcel Leliënhof. Dette er den første norske boken 
som dokumenterer livet, døden og kjærligheten blant englene. 
Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO, møter medlemmer av Hells 
Angels og Thomas Hylland-Eriksen kommenterer.

Lørdag 24. mai kl. 13.00
DEBATT: Idioti eller diplomati? - kultursamarbeid med røverstater. 
Kunstner Morten Traaviks samarbeid med kulturaktører i 
Nord-Korea gjennom flere år, har skapt sterke reaksjoner. 
Skal kunstnere forholde seg nøytrale og politisk korrekt i sine 
arbeider, eller kan kunstnerisk frihet aksepteres på den politiske 
arena? spør Morten Traavik, som skal holde foredrag og innlede 
til debatt.

Tirsdag 27. og onsdag 28. mai kl. 17.30
NY GRUNNLOV av Are Kalvø.
Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan 
av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø 
meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet 
for å lage ei ny grunnlov som bygger på det folk i dag meiner. 
Resultatet blei ei ny og sjølvsagt mykje betre grunnlov.

Torsdag 29. mai kl. 17.30
FORESTILLING: Men er det kunst?
Urpremiere på forestilling av og med Marte Wexlesen Goksøyr 
og Sven Nordin. Marte i rollen som seg selv og Sven som 
Dr. Down, legen som ga navn til Downs syndrom. Om frihet til 
å være seg selv, ha en stemme i det offentlige rom og å møte 
respekt for den man er. Instruktør: Bjørn Birch

ARRANGEMENTSPROGRAM, VÅR 2014
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Tirsdag 3. juni kl. 17.30
FOREDRAG: Penger og frihet 
Helt fra pengevesenets opprinnelse i antikkens Hellas, har penger 
vært knyttet til tillit og mistillit. Tilgang på gode penger har skapt 
stormakter. For lite penger har ført til økonomiske kriser. Rikdom 
skaper materiell frihet og velstand. Norge er blant verdens rikeste 
land. Ved sentralbanksjef Øystein Olsen fra Norges Bank.

Onsdag  4. juni kl. 17.30
FOREDRAG: Friheten i fortiden - jakten på urgermaneren.
Under 2. verdenskrig ble norsk arkeologisk materiale en 
vesentlig del av den tyske propagandaen. Vikinggjenstander 
og andre arkeologiske funn ble brukt til å skape idealet om 
urgermaneren. Denne kvelden vil vi se på nazistenes bruk av 
arkeologien og diskutere hvordan fortiden er brukt i samtiden - 
både som propaganda og ideal. Foredrag ved Terje Emberland 
fra HL-Senteret og historiker Øystein Sørensen fra UiO.

Torsdag 5. juni kl. 17.30 og 19.00. Begrenset antall.
PERFORMANCE: Points of Pain av Kate Pendry.
Det handler om vold og sensur. Med Alan Lucien Øyen, Suzie 
Davis, Niklas Westerberg, Mai Lise Rasmussen. Dukke laget av 
Grete Larssen. En produksjon med Dramatikkens hus. Points Of 
Pain hadde urpremiere under ytringsfrihetsfestivalen Redzone i 
Beirut / Kairo i mai 2014. Spilles på engelsk.

Fredag 13. juni kl 17.30
FOREDRAG: Om Points Of Pain - å skrive dramatikk under 
sensur, ved Kate Pendry. 

Mandag 23. juni – fredag 27. juni:
EUROPRIDE inntar Frihetens arena (se egen omtale)

Søndag 29. juni kl 13.00
D.R. KONGOS NASJONALDAG
For syvende år på rad arrangerer APP, Action Paix et Pain i 
samarbeid med KHM en familiedag som markering av Kongos 
frigjøring fra kolonimakten Belgia 30. juni 1960. Foredrag, 
diskusjon, musikk, mat og aktiviteter for barn. Åpent for alle.  

Fredag 12. september
KULTURNATT: Elektro-klezmer i trappehallen og omvisning i alle 
frihetens avdelinger.

HØSTEN 2014 I FRIHETENS ARENA

Onsdagskveldene i september og oktober fortsetter vi vår 
utforskning av frihet gjennom foredrag, debatter og opplesninger. 
Idéhistoriker Trond Berg Eriksen spør hva som er frihetens 
pris, mens religionshistoriker Jens Braarvig utforsker den 
eksistensielle friheten. Historiker Mona Ringvej tar oss med til 
debatten omkring ytringsfrihet og folkestyre rundt 1814, mens 
sosiolog Gunnar Aakvaag kartlegger frihetens demokratisering. 
Religionshistoriker Torkel Brekke debatterer hvem som definerer 
friheten i et flerkulturelt samfunn og kjønnsforsker Jorun Økland 
undersøker friheten i lys av kvinnefrigjøringen. 

Til høsten møter vi også fribyforfattere – forfattere som lever i Norge 
fordi det ikke er ytringsfrihet i deres hjemland. Møt den egyptiske 
bloggeren Kareem Amer, forfatter og menneskerettsforkjemper 
Asieh Amini fra Iran, karikaturtegner Abdullahi Muhiaddin fra 
Somalia, den eritreiske ytringsfrihetsaktivisten Dessale Abraham 
Berekhet og forfatter Basim Mardan fra Irak.
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SKOLETILBUD: HVA ER FRIHET?

MINUS FEM - ÅRENE DA NAZISTENE OKKUPERTE FORTIDEN
Fra 1940 - 1945 ble Grunnloven “avsatt”. Naziregimet legitimerte 
sin raseideologi med historie og arkeologi. Hva er hakekorset 
og hvem var “vikingen” for nazistene? Hvem er vikingen for 
oss i dag og hvordan kan vi hindre at historien ikke misbrukes 
politisk? Elevene møter sjeldne originalgjenstander og utfordres 
til å si sin mening om frihet og historie.

HVEM: Ungdomstrinnet og videregående
FAG: Historie og samfunnsfag
VARIGHET: 60-90 minutter

TING OG DEMOKRATI - HVEM BESTEMMER?
“Frihetens arena”, utstillingens største rom, presenterer ny 
forskning omkring de gamle tingplassene i Nord-Europa. Hvem 
vedtok lover og iverksatte straffer i vikingtid og middelalder? 
Hvem bestemte - konge eller ting? Hvem skal bestemme over 
ungdommers frihet i Norge i 2014? Vi inviterer til debatt og 
avstemning i utstillingens amfi.

HVEM: Ungdomstrinnet og videregående. 
FAG: Samfunnsfag og historie
VARIGHET: 60 - 90 minutter.

ORDET ER FRITT? YTRINGSFRIHET OG SENSUR
Grunnloven sikret trykkefrihet, men hvor bør egentlig grensen 
gå for hva som skal være tillatt å ytre offentlig? Utstillingen viser 
ytringer som har vakt debatt og forårsaket forbud. Elevene får et 
unikt møte med et menneske som har opplevd hva ytringsfrihet 
koster og som derfor bor i Norge som fribyforfatter. Forfatterne 
har bakgrunn fra Irak, Eritrea, Somalia, Iran eller Egypt. Se våre 
nettsider for opplysninger om dager, tider og navn. 

HVEM: Videregående 
FAG: Samfunnsfag, historie og norsk 
VARIGHET: 120 minutter

DEN TUNGE BAGASJEN - GULLSKATTEN FRA NORGES BANK
Museets nye myntutstilling viser tusenvis av gullmynter som 
sikret Norges økonomiske frihet og selvstendighet. Gjennom 
en dramatisk tegneserie blir elevene kjent med historien om 
hvordan gullet ble reddet fra nazistene under 2. verdenskrig. 
Hvorfor hadde Norge en gullskatt og hva skjedde med den etter 
krigen?

HVEM: Ungdomstrinnet og Videregående
FAG: Historie og samfunnsfag
VARIGHET: 60 minutter

Alle tilbudene er gratis. Se nærmere opplysninger her: 
http://www.khm.uio.no/barn-skole/
Bestill tilbudet på: omvisning@khm.uio.no
For mer informasjon, kontakt: martin.hager-saltnes@khm.uio.no
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SAMARBEIDSPARTNEREUNGDOMSKONFERANSE 23.-24. JUNI: 
Skeiv ungdom: 10 år med ungdomsbevegelse!

Konferansen i Frihetens Arena
markerer Skeiv Ungdom sitt 
tiårs-jubileum, og skjer i samarbeid med Pride House. Målet er å 
oppsummere hvor Skeiv Ungdom og bevegelsen bør bevege seg 
de neste ti årene. Fokuset vil ligge på konkret politisk utvikling, 
samfunnsendringer og ikke minst inkludering i egen bevegelse. 
Hva er vi gode på og hva må vi bli bedre på? Hvilke grupper bør
vi jobbe for å inkludere? 
Se programmet på skeivungdom.no.

DEBATTER OG WORKSHOPS 25.-27. JUNI:
Pride House – Love moves! 

Pride House 2014 arrangeres i perioden 
20.- 27. juni som en del av EuroPride, og 
er årets viktigste arena for skeiv politikk og 
debatt. Pride House er en arena med stor takhøyde, og 
skal romme ulike temaer rundt kjønnsmangfold og seksuell 
orientering. Interseksjonalitet og inkluderende miljø er viktige 
prinsipper. Amnesty er med som samarbeidspartner, og setter 
fokus på transpersoners rettigheter i Europa. Flere organisasjoner 
bidrar til programmet, som publiseres på; europride2014.com.

Med Pride House 2014, som en del av EuroPride og 
grunnlovsjubileet i Norge, ønsker vi å sette fokus på lhbt-
personers rettigheter i Norge og Europa, samt de samfunn der 
ytrings- og organisasjonsfrihet ikke finnes. Programmet deles 
inn i debatter og workshops på 90 minutter, og deltakelse er 
gratis og åpent for alle.

PRIDE HOUSE I FRIHETENS ARENA

/javielskerfrihet         /kulturhistoriskmuseum
/historiskmuseum     /vikingskipshuset 

#javielskerfrihet       #smokers_khm  
#khm_uio               #kulturhistoriskmuseum      

@kulturhistoriskmuseum
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KULTURHISTORISK MUSEUM, UiO
HISTORISK MUSEUM

Frederiks gate 2, 0164 Oslo
22 85 19 00
www.khm.uio.no
postmottak@khm.uio.no

ÅPNINGSTIDER
Tirsdag til søndag.
15. mai - 14. sept kl. 10.00 - 17.00
15. sept - 14. mai kl. 11.00 - 16.00
Museet har endrede åpningstider i forbindelse med 
arrangemeneter i Ja, vi elsker frihet. Se side 8.

BILLETTPRISER
Voksne kr. 50,-
Honnør/student kr. 25,-
Barn under 16 år gratis
Årskort voksne kr. 200,-
Årskort honnør/student kr. 100,-
Skoleklasser har gratis adgang.

SAMLINGENE
Samlingene ved Kulturhistorisk museum består
av nesten en og en halv million gjenstander samlet 
gjennom 200 år; oldsaker og middelalderens 
kirkekunst, gjenstander fra antikken og Det gamle 
Egypt, mynter og Norges største etnografiske 
samling. Samlingene er basis for museets 
forskning, forvaltning og formidling. Et utvalg av 
gjenstandene er stilt ut i Historisk museum og i 
Vikingskipshuset.

BESØK OGSÅ VIKINGSKIPSHUSET
(på samme billett innen 48 timer)

Se www.khm.uio.no for mer informasjon


