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.

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.

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

Inga Bostad

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.

HELVETES ENGLER

MINUS FEM

STAIRWAY TO HEAVEN

Direktør – Norsk senter for menneskerettigheter

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).

DEN FORBUDTE SALONG
“Trykkefrihed bør finde 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.

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 gullreserve og hva skjedde med den etter krigen?
HVEM: Ungdomstrinnet og videregående
FAG: Historie og samfunnsfag
VARIGHET: 60 minutter
Alle tilbudene er gratis. For mer informasjon:
www.khm.uio.no/barn-skole/
For mer informasjon og bestilling av tilbud:
omvisning@khm.uio.no

HELVETES
ENGLER
PRIDE
DEN FORBUDTE SALONG

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
i utstillingens arena.
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Kart over utstillingen i 2. og 3. etasje i Historisk museum
Samarbeidspartnere

HØSTPROGRAM 2014

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

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

DEN TUNGE BAGASJEN
I Den tunge bagasjen kan du oppleve selve Gullskatten som sikret
Norges selvstendighet. Gullet finansiete 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.

DEN FORBUDTE SALONG

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.

HISTORISK MUSEUM OG VIKINGSKIPSHUSET

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...

FRIHETENS ARENA

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?

DEN TUNGE BAGASJEN

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.

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.

SKOLETILBUD: HVA ER FRIHET?

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 kom dette til uttrykk da Oslo
var vertsby for Europride, en internasjonal markering som viser
både alvor og kampvilje kombinert med glede og fest.

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.

PRIDE

DE ÅTTE SEKTORENE I UTSTILLINGEN

Søndag 9. kl. 1300
FOREDRAG
Vikingskipkopier – forskning eller flause?
Ved arkeolog Jan Bill
VIKINGSKIPSHUSET

Altaaksjonen
1979

To muséer i en billett:
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Omvisning for skoleklasser (gratis) og andre grupper
E-post: omvisning@khm.uio.no eller tlf. 22 85 99 64

Historisk museum i sentrum

• Norsk forhistorie, vikingtid og middelalder
• Utstillinger fra Amerika, Øst-Asia, Arktis,
Det gamle Egypt og antikken
Museet har også skiftende utstillinger og arrangementer for
barn og voksne. Den første søndagen i måneden er barnesøndag.

Åpningstider

agla

Fredag 21.
NY UTSTILLING
Agla hagla
Nytolkninger av runer og alternative blikk på Runearkivet
Ved kunstner Petrine Lillevoll Vinje
HISTORISK MUSEUM

Agla h

Søndag 23. kl. 1300
FOREDRAG
Friheten i viking- og sagatid
Ved arkeolog Dagfinn Skre
og historiker Jon Vidar Sigurdsson
HISTORISK MUSEUM

Tirsdag til søndag
15. mai til 14. sept. kl. 10 - 17
15. sept. til 14. mai kl. 11 - 16
Voksne: 50 kr / barn under 16 gratis
Honnør / student: 25 kr
Årskort voksne: 200 kr
Årskort honnør / student: 100 kr
Skoleklasser har gratis adgang

m

Historisk museu

Adkomst

Frederiks gate 2
T-bane til Nationaltheatret eller trikk 11, 17 og 18 til Tullinløkka

Søndag 30. kl. 1300
FAMILIEOMVISNING FOR STORE OG SMÅ
Følg arkeologen blant skip og skjeletter
VIKINGSKIPSHUSET

Vikingskipshuset på Bygdøy
skjeletter

Historisk m
useum
Rehman

Hjemmeside: www.khm.uio.no
E-post: postmottak@khm.uio.no
Postadresse: Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 85 19 00

Bruk den samme billetten på Historisk museum
og Vikingskipshuset innen 48 timer.
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Onsdag 19. kl 1730
FRIHETENS ARENA
Språket og friheten
Kan språket i seg selv være et medium for frihet?
Ved slampoetene og forfatterne Hannah Kvam,
Sarah Camille og Ellisiv Lindquist
HISTORISK MUSEUM

Blant skip og

Onsdag 5. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
”Bare gudsordet duger”
Om samisk virkelighetsforståelse
Ved sosialantropolog Marit Myrvoll og musiker
og noaidetrommemaker Ingvald Guttorm
HISTORISK MUSEUM

o

Søndag 2. kl. 1130-1500
BARNESØNDAG
De dødes dag i Mexico
Telma Gomez bygger alter og forteller om La Catrina.
Flamenco-forestilling ved Bellali Austria.
Dekorer din egen sukkerhodeskalle.
HISTORISK MUSEUM

i Mexic

kert

Blant skip og

NOVEMBER

Historisk museum og Vikingskipshuset

Omvisningstilbud i museene

DESEMBER
Søndag 7. kl. 1130-1500
BARNESØNDAG
Overraskelseverksted!
Vi inviterer store og små til å forberede nye utstillinger i museets
magiske eksperimentarium. Flintsmed Morten Kutschera er tilbake!
HISTORISK MUSEUM

hera

Søndag 19. kl. 1300
Somalisk kulturdag for alle
Et glimt av somalisk kultur og frihet
Maalinta dhaqanka iyo nabada soomaaliyeed
Forfatter Saynab Mikalsen:
Om frihet fra et flerkulturelt perspektiv
I samarbeid med velferdsforeningen Baatalale
og Deichmanske bibliotek
HISTORISK MUSEUM

Søndag 16. kl. 1300
FOREDRAG OG DEBATT
Nasjonens frihet – andres ufrihet?
Frihetskjempere i Sameland, Sri Lanka, Canada og Australia
Ved historiker Steinar Pedersen og sosialantropologene
Øivind Fuglerud, Tom G. Svensson og Gro Ween
HISTORISK MUSEUM
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Onsdag 15. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Ytringsfrihet – demokratiets harde kjerne?
Om ytringsfrihet og ytringsansvar
Ved historiker og forfatter Mona Ringvej, sosialantropolog
Thorgeir S. Kolshus og fribyforfatter Dessale Berekhet Abraham
HISTORISK MUSEUM

Les mer og se program på: www.khm.uio.no/henrik/

Morten Kutsc

klezme

Torsdag 2. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
“The other word for nothing left to loose”
Om frihet, røykelov og røykeburet Stairway to Heaven
Ved filosof Robert Pfaller, Wien
HISTORISK MUSEUM

r

Tirsdag 30. september – fredag 3. oktober kl. 1200
FORTELLERSTUNDER I HØSTFERIEN
Myter og eventyr om frihet
HISTORISK MUSEUM

Elektro
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Søndag 14. kl. 1300
OMVISNING
Ja, vi elsker frihet
HISTORISK MUSEUM

Søndag 12. kl. 1300 -1600
Kongo og friheten
Utfordringer og muligheter for å leve et liv i frihet.
Foredrag, bilder og diskusjon. For små og store.
HISTORISK MUSEUM

Onsdag 29. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Hvem er villest i landet her?
Spesiesime/artssjåvinisme og dyrs rettigheter
Ved kriminolog Ragnhild Aslaug Sollund og hundeeier
og medarbeider i NOAH – for dyrs rettigheter, Shabana Rehman
HISTORISK MUSEUM

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

VENNSKAP, VIN OG VITEN – EN KULTURELL KVELD I HISTORISK MUSEUM

De død
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Lørdag 11. kl. 1300 -1600
SEMINAR
Kongo og friheten
I samarbeid med Action Paix et Pain,
Kongolesisk forening i Arendal og Kvinnevisjon
Diskusjon på fransk.
HISTORISK MUSEUM

Søndag 28. kl. 1300
OMVISNING
Ja, vi elsker frihet
HISTORISK MUSEUM

“The other
word for
nothing lef t
to loose”

Fredag 12.
KULTURNATT
Kl. 1700: Omvisning bak kulissene i Ja, vi elsker frihet
Ved kuratorene Lill-Ann Chepstow-Lusty og Svein Gullbekk
Kl. 1800: Pride 2014 revisited
Lansering av fotokavalkaden med 1000-vis av flotte bilder fra årets parade.
Kom og se deg selv! DJ Lisa & Lisa mixer pop og elektronika.
Kl. 1830: Bamseklubben fremfører paraplydansen
Kl. 1900: The Hungry Hearts
Performancebandet The Hungry Hearts beføler livet, samfunnet,
politikken og alt på en gang. Et salig, men avgrenset kaos.
Kl. 2000: Elektroklezmer
Elektroklezmer spiller sorgmuntre melodier i et forunderlig klangunivers.
Museet og baren er åpen fra 1700-2200
HISTORISK MUSEUM

Pride 20
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Les mer og se program på: www.khm.uio.no/henrik/

Søndag 26. kl. 1300
OMVISNING
Kollaps
Museologistudentene ved universitetet viser sin egen høstutstilling
HISTORISK MUSEUM

Les mer og se program på: www.khm.uio.no/henrik/

Torsdag 13. kl 1730
HENRIK BULL
HENRIK BULL INVITERER
Vin, vinkultur og vinhandel i antikken
Ved historiker Knut Ødegård
HISTORISK MUSEUM
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Torsdag 9. kl. 1730
HENRIK BULL
HENRIK BULL INVITERER
Alkohol i den globale tidsalder
Kan vi takle konsekvensene?
Ved psykolog og rusforsker Fanny Duckert
HISTORISK MUSEUM

Antroblik

VENNSKAP, VIN OG VITEN – EN KULTURELL KVELD I HISTORISK MUSEUM

Onsdag 22.
NY UTSTILLING
Kollaps
Museologistudentenenes høstutstilling
HISTORISK MUSEUM

na
ns are
Frihete

Søndag 28.
NY UTSTILLING
Antroblikk
Fotoutstilling av masterstudentene i sosialantropologi
HISTORISK MUSEUM

Onsdag 8. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
: Redd gullet
Barnesøndag
Et marked for Gud?
Om religionsfrihetens kår i Norge
Ved religionshistoriker Torkel Brekke, biskop Helga Haugland Byfuglien
og fribyforfatter Basim Mardan
HISTORISK MUSEUM

Fanny Duc

Torsdag 11. kl. 1730
HENRIK BULL
HENRIK BULL INVITERER
Riktig rusa!
Kava og alkohol i det sørlige Stillehavet
Ved sosialantropolog Arne A. Perminow
HISTORISK MUSEUM

Onsdag 22. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Frihetens gave – og pris
Ved idéhistoriker Trond Berg Eriksen,
religionshistoriker Jens Braarvig og fribyforfatter Kosar Fattahi
HISTORISK MUSEUM

rdag
Somalisk kultu

Onsdag 24. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Frihet, likhet – og det annet kjønn
Om kvinnefrigjøring, religion og menneskerettigheter.
Ved kjønnsforsker Jorunn Økland
og menneskerettsaktivist Asieh Amini
HISTORISK MUSEUM
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Onsdag 10. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Frihetens demokratisering
Ved sosiolog Gunnar C. Aakvaag,
sosialantropolog Sindre Bangstad og fribyforfatter Abdullah Abdullahi
HISTORISK MUSEUM

Søndag 19. kl. 1300
FAMILIEOMVISNING FOR STORE OG SMÅ
Følg arkeologen blant skip og skjeletter
VIKINGSKIPSHUSET

Et ma

Søndag 21. kl. 1300
KULTURMINNEDAGEN 2014
Om små og store ting
Ny viten om tingplassenes historie
Ved arkeolog Frode Iversen
HISTORISK MUSEUM

Søndag 5. kl. 1130-1500
BARNESØNDAG
Redd gullet!
Myntekspert Svein Gullbekk forteller om
den dramatiske redningsaksjonen i 1940.
Bli med på skattejakt i muséet!
HISTORISK MUSEUM

Kongo og
friheten

Søndag 7. kl. 1130-1500
BARNESØNDAG
Thailand
Prøv porselensmaling og fargelegg masker. Fortellerstund og omvisning.
Siste dager for utstillingen Kongelig porselen fra Siam.
HISTORISK MUSEUM

Barnesøndag

SEPTEMBER

Torsdag 18. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Skottland – sterkere alene?
Hvor går Skottland etter dagens folkeavstemning?
Ved statsviter Asle Toje og forfatter og musiker Andrew J. Boyle
HISTORISK MUSEUM

Egyp
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Onsdag 20. kl. 1700
BOKLANSERING
Among Unknown Tribes
Rediscovering the Photographs of Explorer Carl Lumholtz
Ved medforfatter Ann Christine Eek, fotograf ved Kulturhistorisk museum
Samtale med fotograf Morten Krogvold
HISTORISK MUSEUM

et
Ja, vi elsker frih

AUGUST

Skotland –
sterkere alene?

Onsdag 17. kl. 1730
FRIHETENS ARENA
Egypt, revolusjon og friheten som ikke kom
Ved fribyforfatter Kareem Amer, historiker Brynjar Lia
og Midtøsten-ekspert Albrecht Hofheinz
HISTORISK MUSEUM
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HØSTPROGRAM 2014

Foto og illustrasjoner i denne folderen: Carl Lumholtz, Lill-Ann Chepstow-Lusty, KHM, Marcel
Leliënhof, Kirsten Jensen Helgeland, KHM, Toril Cecilie Skaaraas Hofseth, KHM, Tone Cecilie
Simensen Karlgård, KHM, Anne Håbu,KHM, Øyvind Fuglerud, KHM, Ellen Marie Næss, KHM,
Eirik Irgens Johnsen, KHM, Nina Wallin Hansen, KHM, Melanie Sourisseau, Kjell Fjørtoft,
Tromsø Museum, Petrine Lillevoll Vinje, Bjørn Molstad, Abdullah Abdullahi, Stian Solberg,
Wikimedia Commons, KHM, UiO.

Spesialmuseum for skipsgravene fra Oseberg,
Gokstad, Tune og Borre.

Åpningstider

Daglig
2. mai til 30. sept. kl. 9 - 18
1. okt. til 30. apr. kl. 10 - 16
Voksne: 60 kr / Barn: 30 kr
Grupper: 35 kr / Familie: 140 kr
Skoleklasser gratis adgang
Tlf: 22 13 52 80

B

Adkomst
Huk Aveny 35
Buss 30 til ”Vikingskipene”

set

Vikingskipshu

Retur: Kulturhistorisk museum, PB 6762, St. Olavs plass, 0130 Oslo

