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Pressemelding     

Nordisk bibelmuseum er nominert til prestisjefylt teknologi-pris  

(Oslo, 1. november) Nordisk bibelmuseum er én av fire nominerte i kategorien Best XR Art & 

Culture under årets Vrinn Awards i regi av Nordic VR Forum. 

Vrinn Awards er en prisutdeling som feirer fremragende prosjekter innen virtuell virkelighet (VR & 

AR). Prisutdelingen finner sted under årets Nordic VR Forum på Hamar 2. november hvor Nordisk 

bibelmuseum er nominert i kategorien the Best Art & Culture. Museet er i godt selskap med blant 

annet Munch’s Digital Garden AR, Historical Locations AR Adventure Games og VR Viking Action 

Game.  

Kategorien hyller prosjekter som viser det fulle potensialet av teknologi, gjennom bruk av 

fengslende lyd, lys og bilde.  

- Det er en stor ære å bli nominert til årets Vrinn Awards. Vi ønsket å lage et virtuelt museum hvor 

flere sanser blir satt i spill og man samtidig kan lære om historiske hendelser, steder og verker. Vi 

er veldig stolte av VR-museet og mulighetene det gir. Det er flott å bli anerkjent for all den 

innsatsen vi har lagt ned, sier daglig leder ved Nordisk bibelmuseum, Rune Arnhoff.  

En virtuell historisk reise 

Det virtuelle museet inviterer gjester fra hele verden med på en spennende reise i bibelhistorien, 

hvor en kan utforske 13 forskjellige temarom med over 120 bibler. Alle rom er godt utstyrt med lyd, 

interiør og bilder som får sanseapparatet i gang.  

- Her kan du nyte utsikten i 360 graders perspektiv over antikke Petra i Jordan eller besøke 

Qumran-grotten hvor man fant Dødehavsrullene, uten å krysse landegrenser. Og for å gjøre den 

virtuelle reisen enda mer virkelighetsnær, kan du utforske hver krik og krok både alene eller i 

samtale med noen du kjenner – for her kan du også snakke med de andre besøkende virtuelt, sier 

Arnhoff. 

Prisutdelingen går av stabelen i Hamar Kulturhus 2. november kl. 18.00. 

Kontaktinfo 

Rune Arnhoff 

Daglig leder, Nordisk bibelmuseum 

Rune@arnhoff.no 

+47 401 05 777 

 

Om VR-museet  

Nordisk bibel- og bokmuseum  lanserte i mai 2022 Nordens første helvirtuelle museum. Nå går museet et steg videre med lansering av 

avanserte tredimensjonale digitale kunstverk. 

 

I det virtuelle museet kan man oppleve 13 forskjellige temarom, hvor over 120 bibler fra samlingen er utstilt. Alle rom har forskjellige 

temaer, interiør og kulisser. Nyt utsikten fra det historiske rommet over antikkens Petra i Jordan, eller besøk Qumran-hulen i 360 graders 

visning. Hold pusten og utforsk kuriositetsrommet på bunnen av havet, eller besøk reiserommet som svever på toppen av fjellene. 

Studer 3D-bibler fra samlingen, bla i sidene og lytt til lydfiler. Ta gjerne turen sammen med noen som du kjenner – for i VR-museet kan 

man også snakke med andre besøkende og få guidede turer.  
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Side 2  

Om Nordisk bibel- og bokmuseum 

Nordisk bibelmuseum er det eneste i sitt slag i Norden og disponerer en samling på over 6000 bibler. Høydepunkter fra samlingen 

inkluderer kulturhistoriske skatter som en original Gutenberg-side fra 1450, håndskrevne bibelsider fra 1200-tallet, miniatyrbibelsamling 

med verdens minste trykte bibel og Nordens første bibel, Gustav Vasas fra 1541.  

 

Museet inviterer deg til å legge ut på en spennende reise gjennom Bibelens historie, fra de eldste skinn- og pergamentsider til dagens 

digitale utgaver. Oppdag hvordan Bibelen har påvirket kunst, kultur, lovverk, språk, musikk og samfunn gjennom århundrene. 

 

Museet åpnet dørene for bibel-, kunst- og historieentusiaster våren 2018 i Oslo sentrum. 

 

 

 

Bildetekst: 

Bilde 1: Rune Arnhoff er daglig leder for Nordisk Bibelmuseum i Nedre Slottsgate 4C i Oslo 
Bilde 2: Et glimt inn i det virtuelle museet 

 

 

 


