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Norske museer har 55 millioner 
gjenstander i sine magasiner. 
Her er en av dem.

FRA MUSEUMS-
MAGASINET

HEGE STORMARK 
konservator NMF, faglig ansvarlig ved Norsk barnemuseum og Stavanger 
skolemuseum (Museum Stavanger) 
presenterer:

I 1930 var det 900 år siden Sarpsborgs 
grunnlegger Olav Haraldsson falt på 
Stiklestad, og samme år fylte Østfold 

landbruksselskap 100 år. I den forbindelse 
ble det arrangert en stor Østfoldutstilling i 
Sarpsborg. Målet var å vise fylkets utvikling 
innen nærings- og kulturliv. 

I alt 400 hovedutstillere presenterte 
sine produkter eller virksomheter. Denne 
hermetiske tiuren ble utstilt i gruppen 
«husholdningsprodukter». Kvinnen bak 
hermetiseringen, Magdalene Dahle fra 
Sarpsborg, kom på 2. plass i sin gruppe og ble 
belønnet med diplom og pokal.  

Den kulturhistoriske delen av utstillingen 
ble lagt til Borgarsyssel Museum, hvor 
man bygget en helt ny utstillingshall 
kalt Olavshallen (nå Olavskapellet). Det 
ble også bygget en egen jernbanelinje 
som fraktet publikum mellom museet og 
hovedutstillingene.

Østfoldutstillingen varte i over ni uker og 
var den største utstillingen man til da hadde 
sett i Norge, med sitt 90 000 kvadratmeter 
store utstillingsområde. I løpet av én måned 
gikk 250 000 mennesker gjennom portene. 
Dette er nesten utrolig, med tanke på at 
Østfold i 1930 hadde 165 000 innbyggere!
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TEKST: MONA BEATE B. VATTEKAR

Hermetisk tiur fra 1930 (BrM.16252). 
FOTO: ØYVIND ANDERSEN, ØSTFOLDMUSEENE

Mona Beate B. Vattekar er konservator ved Østfoldmuseene.
Hun utfordrer Helga Marie Stangeby ved Museene i Akershus til å finne gjenstand til spalten Museumsmagasinet i Museumsnytt nr. 3/22
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«Æsj, kast den, hva skal du med den?», insis-
terer Per og Pål i eventyret. Deres holdning 
blir gjort til skamme, Askeladden blir vin-
neren både av prinsessa, halve kongeriket og 
den rette moral. Men heller ikke hans posis-
jon er uproblematisk i det virkelige, moderne 
livet. 

Jeg håper jeg ikke er den eneste som har er-
fart å stå overfor et digert flyttelass og drømme 
mer om tennvæske og lighter enn bærehjelp. 
Ting er besværlig. Det tar plass, er ofte tungt 
og må tas vare på for ikke å gå i stykker. For 
ikke å nevne alle minnene som trenger seg på 
ved synet av den minste lille kosebamse, arve-
te lysestake eller skoledagbok fra 8. klasse. Jeg 
faller i staver over dem, blir sentimental og lite 
operativ.

Jeg har aldri tent på, det skulle tatt seg ut. 
Mer oppsiktsvekkende, og problematisk, er det 
at jeg knapt har kastet noe heller. Det hoper seg 
opp i kjeller og på loft. Levningene etter mitt 
tidligere jeg truer med å eie og fortrenge meg 
som nåtidsfigur, samtidig er jeg livredd for å 
miste dem. Jeg klamrer meg til dem, (tror jeg) 
trenger dem for å være hel og forstå viktige 
sammenhenger. 

Veien er kort fra sortering av personlige ting 
til en rekke spørsmål jeg finner faglig interes-
sante, men også en smule irriterende, fordi de 
er så vanskelige å besvare: Hva skal tas vare 
på? Hvordan? Hvem definerer hva som skal 
samles inn og hvordan tingene kan forstås? 
Hvor går grensene for hva man kan gjøre med 
samlingene og hva man kan fortelle med ut-
gangspunktet i dem? 

Samling er det som mer enn noe annet gjør 
museum til museum og forskjellig fra andre 
kulturinstitusjoner. Som regel er samlingene 
materielle, med tilhørende praktiske og konk-
rete problemstillinger. De må ha adekvate 

lagringsforhold, og konserves skikkelig. Og 
angrer man på inntaket, er det alvor. Her fra 
museumsorganisasjonen ICOMs etiske re-
gelverk: «Avgjørelsen om å kvitte seg med en 
gjenstand eller et eksemplar fra samlingen skal 
bare tas etter nøye vurdering av materialets be-
tydning og karakter (om det kan erstattes, er 
fornybart eller ikke), juridiske forhold og even-
tuelt tap av offentlig tillit som følge av vedta-
ket». Det understrekes videre at avgjørelsen om 
å avhende ligger hos museets styre. Sitatet oser 
av en stemning som ikke akkurat innbyr til lek 
og kreativitet. 

Men samling er naturligvis også gøy. For ek-
sempel når man dyrker rosa østerssopp i deler 
av den, slik de gjør ved Medisinsk Museion i 
København, bruker den som kilde til å avsløre 
et kunsthistorisk falsum, slik de gjør ved Mu-
seum Stavanger eller slipper til en rekke men-
nesker som ikke jobber på museet til å avgjøre 
betydning og bruk, slik de gjør med Kongosam-
lingen ved Kulturhistorisk museum. 

I tillegg til at vi fordyper oss i problemstill-
inger og refleksjoner knyttet til fenomenet 
samling, er Museumsnytt, som resten av sam-
funnet, i denne utgaven preget av at fenomenet 
krig er kommet så nært. Vi slipper også til flere 
stemmer fra Nasjonalmuseet, i anledning de-
res åpning 11. juni.  

God lesning!

Forsideillustrasjon: 
Fra prosjektet Tingenes metode, 2018. 
Foto: Ingrid Aas
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Hver morgen, via Zoom, Messenger eller 
Viber, stiller Tetiana det samme spørsmålet 
til kolleger og venner som er igjen i krigsher-
jede Ukraina: Hvordan går det med deg?

– Jeg har vondt av dem og vil vite om de 
er trygge, forteller Isaieva. I dag er hun og 
familien i sikkerhet i Østerrike. 

Tetiana er direktør for og grunnlegger av 
Gender Museum og Gender Culture Centre 
i Kharkiv, som ligger nordøst i Ukraina 
og skiller seg ut i landets museumsflo-
ra. Museet handler om kvinnehistorie og 
feminisme, og hovedmålet er å øke folks 
kunnskap om kjønn. 

I et e-postintervju med Museumsnytt 
forteller Tetiana om de dramatiske dagene 
etter at Russland angrep Ukraina, om fluk-
ten fra hjemlandet og hvordan hun ser på 
museets fremtid. 

DA KRIGEN BRØT UT
Den 24. februar var Tetiana Isaieva i hov-
edstaden Kyiv i forbindelse med en kon-
feranse viet FNs resolusjon 1325 om kvin-
ner, fred og sikkerhet. Konferansens dag 
to ble avlyst, og derfor dro Tetiana til tog-
stasjonen tidlig om morgenen. 

Der kom telefonen fra datteren Mariya: 
– Mamma, vi er i krig! Mamma, jeg er 
livredd! Det er sterke eksplosjoner her.

Russlands nådeløse fullskalaangrep 
på Ukraina var i gang, og Kharkiv var en 

av byene som ble bombardert først. For 
Tetiana var det nå én ting som var viktig: 
Komme seg hjem til Mariya og barne-
barnet Slava. 

– Så kunngjorde de at toget til Kharkiv 
ikke ville gå. Jeg visste ikke hva jeg skulle 
gjøre, skriver Tetiana. Hun kom seg av to-
get og på en buss til Poltava, som ligger 
mellom Kyiv og Kharkiv. 

Bussen var stappfull, mange måtte stå. 
I Poltava ventet hun i flere timer før hun 
kunne reise videre. I mellomtiden søkte 
Mariya og Slava tilflukt i en undergrunns-
stasjon, livredde for å bli drept om de gikk 
opp på gata. 

Sent samme kveld, etter 18 timer på rei-
sefot, kunne Tetiana endelig klemme fam-
ilien sin igjen. 

UNNTAKSTILSTANDEN
De neste dagene tilbrakte de i Tetianas 
leilighet, som ligger i første etasje og har 
veldig tykke vegger. 

– Hele tiden hørte vi fly og eksplosjoner 
veldig nærme hjemmet vårt. Det var svært 
skremmende, men vi ba, forteller Tetiana. 

Vennene hennes oppfordret dem til å 
rømme byen, noe Tetiana i det lengste hå-
pet å slippe. 

Men hver dag ble angrepene på byen 
stadig voldsommere. Tetiana fikk desper-
ate meldinger fra sine ansatte, som gjemte 

seg i kjelleren i flere dager i strekk. Utenfor 
hørte de skudd fra russiske soldater. – Vi 
er livredde, skrev de til Tetiana, som sør-
get for å videreformidle nødropet til muse-
umskolleger verden rundt. 

Etter hvert sov hun og datteren Mariya 
på omgang, og Mariya begynte å få 
panikk anfall. 

Klokken 6 om morgenen tredje mars tok 
datteren den vanskelige avgjørelsen. Hun 
vekket moren og sa: – Mamma, vi må for-
late Kharkiv.

FLUKTEN FRA UKRAINA
Den vesle familien pakket sammen doku-
menter, datamaskiner, litt mat, vann og 
noen få andre eiendeler. De forsto at det 
var umulig å få med seg særlig mye, det 
meste måtte legges igjen. 

Noen venner kjørte dem til togstas-
jonen, og de fikk skvist seg inn på toget til 
Lviv. Panikken rådet. Det var mange som 
ville komme seg vekk så fort som mulig. I 
en kupé beregnet på seks mennesker had-
de 16 stykker trykket seg sammen.

På dette tidspunktet sank det virkelig inn:
– Vi ble flyktninger, skriver Tetiana. 
Togturen fra Kharkiv til Lviv er vanligvis 

på 15 timer. Nå tok den 26 timer.
– Det var en grusom reise. Hele resten 

av livet vil jeg huske hvordan Mariya sov 
på gulvet av togvognen. 

Flukten fra 
Ukraina 

Museumsdirektør Tetiana Isaieva hadde nettopp 
gått om bord på toget hjem til Kharkiv. 

Så ringte datteren:– Mamma, vi er i krig!

TEKST: LENE CHRISTENSEN

FRAMME: Dette bildet er tatt 7. 
mars i år. Mariya, Slava og Tetiana 

har ankommet Wien etter å ha 
vært på flukt fra Ukraina i flere 

dager. FOTO: PRIVAT
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LIVET I EKSIL
Fra Lviv kom de seg videre til Krakow og 
deretter den lille østerrikske byen Unter-
olberndorf, hvor de nå bor hos kunstneren 
Inna Pavlecka-Tumarkin. Det gjør også fem 
andre familier, som består av mødre med 
små barn. Ukrainske menn mellom 18 og 
60 år har ikke lov til å forlate hjemlandet. 

– Da krigen begynte, inviterte Inna alle 
disse menneskene og tar nå vare på dem, 
skriver Tetiana. 

Hun forteller at Inna selger sine egne kun-
stverk for å ha råd til å bistå flyktningene. 

– Jeg forsøker å hjelpe henne ved å sende 
e-poster til ulike mennesker for å gjøre dem 
kjent med situasjonen vi er i. Hun forteller at 
flere hun har kontaktet, bidrar med å kjøpe 
kunstverk og dermed gir verdifull støtte. 

Gender Museum er for tiden stengt, men 
Tetiana forsøker å holde hjulene i gang på 
ulike måter. Det hender hun deltar i ulike 
faglige Zoom-møter, og hun får lagt ut vik-
tig informasjon på nettsidene til Gender 
Culture Centre og Gender Museum. 

PLANLEGGER UTSTILLING
Hun er også i gang med å samle materiell 

til Gender Museums neste utstilling, Her 
Story of the war. Den vil være online på 
www.gendermuseum.com og viet kvin-
ners historier fra denne grusomme krigen, 
forteller Tetiana.  Museet ønsker å samle 
historier fra kvinner som bor i byer og 
landsbyer i forskjellige regioner i Ukraina, 
samt fra kvinnelige flyktninger som har 
blitt tvunget til å forlate hjemlandet.

– Noen vil handle om hvordan kvinner 
i krigssoner blir utsatt for grufull forføl-
gelse, inkludert voldtekt, diskriminering, 
sult og tap av sine hjem, sier Tetiana.

– Men det vil også være historier om mili-
tærkvinner som kjemper side om side med 
mennene, om frivillige, kunstnere, leger, 
lærere og lignende. Det vil være muntlige 
og skriftlige historier fra ulike kvinner med 
ulike erfaringer, men som er forent i ett 
eneste ønske: Seier til Ukraina og fred.

UVISS FREMTID
Tetiana Isaieva synes det er vanskelig å spå 
om hva som vil skje med museet i fremtiden. 

– Kharkiv bombes hver dag. Vi vet ikke 
hvilke bygninger som vil bli ødelagt i mor-
gen eller om noen dager. Vi kan bare be og 

håpe at museet vårt får stå. Vi tror at krigen 
vil ta slutt snart, med ukrainsk seier, slik at 
vi kan returnere til Kharkiv og åpne dørene 
våre for nye besøkende, skriver Tetiana. 

Hun forteller at hun tenker på museet 
hele tiden. 

– Det er tøft å hver eneste dag være redd for 
dine nærmeste, byen din og drømmejobb en. 
Gender Museum er ikke bare en arbeids-
plass. Det er en umistelig del av mitt liv. 

– Hvordan kan museumsfolk hjelpe 
Gender Museum og andre museer og mu-
seumsarbeidere i Ukraina?

– Museer i ulike land kan dedikere 
spesialutstillinger til Ukraina og fortelle 
om vårt lands historie og kultur. Det har 
vært altfor mange løgner. Det er essensi-
elt å vite sannheten om landet og årsak-
ene til denne forferdelige krigen, skriver 
Tetiana. 

TROR PÅ UKRAINSK SEIER
Tetiana forklarer at Gender Museum ikke 
er et offisielt museum, men et prosjekt 
som ligger under Gender Culture Centre. 

– Derfor samarbeider vi mer med andre 
ikke-statlige organisasjoner med samme 

KHARKIV 3. MARS 2022: Dette flyktet Tetiana og familien fra. FOTO: SERGEY KOZLOV / EPA / NTB

MUSEUMSFELLESSKAP: 
Tetiana Isaieva deltok nylig på et 
museumsmøte i Meran. Her står 

hun sammen med direktøren 
av Kvinnemuseet i Meran, Sissi 

Prader (til venstre)

oppgaver enn vi gjør med museer. Men 
i fjor organiserte vi et onlineseminar 
om statlig kjønnspolitikk for museer i 
Kharkiv-regionen.

Hun vil gjerne rette en stor takk til alle 
som har hjulpet museet, og til alle som 
støtter det ukrainske folket i denne utfor-
drende og vanskelige tiden. 

– Jeg vil også si at vi tror på ukrainsk 
seier, og at vi ønsker en rettferdig straff for 
de som startet denne grusomme krigen, 
ødela vårt fredelige land og brakte med 
seg så mye sorg og død. 

Museumsnytt kan formidle kontakt med Tetiana 
Isaieva. Hun bistår gjerne museer som ønsker å 
gjøre noe om Ukraina. 
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Hun er et forbilde
TEKST: LUYBAVA MALYSHEVA

Tetiana Isaieva er en fremragende feministisk 
organisator, forsker og pedagog. Hun var en 
viktig pioner i post-Sovjet, hennes prosjekt 
knyttet til dokumentasjon av kvinnehistorie 
er i verdensklasse. Hun har skapt et enormt 
nettverk av kvinner og fremmet en moderne 
menneskerettighetsagenda i Ukraina. 

Tetiana Isaieva er et forbilde, ikke bare 
for ukrainske feminister, men for alle som 
jobber i museum og for feminisme. Hun 
er eksepsjonelt utholdende og hardtar-
beidende til tross for alle vanskelighe-
tene hun har hatt. Hennes hengivenhet 
til kampen for kvinners rettigheter er 

grenseløs. Der er dette som gjør at hun 
skiller seg ut. 

Den nåværende situasjonen er dram atisk 
på så mange vis og får antakeligvis store 
og langsiktige konsekvenser. De ansatte er 
fratatt sitt arbeid og sin samling. Viktige ut-
stillinger, kunnskaper og metodiske innsik-
ter går tapt, i likhet med et omfattende kon-
taktnettverk. De evakuerte aktivistene er 
praktisk talt uten levebrød og så langt uten 
vitenskapelige utsikter. Vi må tenke grundig 
igjennom hva museumsverdenen kan gjøre 
for å gi reell effektiv støtte til både Tetianas 
museum og andre ukrainske museer.

Luybava Malysheva er russisk 
aktivist og tidligere arbeider 
ved kvinnemuseet i Moskva. 
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Stort samfunnsengasjement
TEKST: MONA HOLM 

Mitt første møte med Tetiana Isaieva var 
i 2009 på en internasjonal konferanse for 
kvinnemuseer i Frauenmuseum Bonn, 
Tyskland. Tetiana presenterte museums-
prosjektet hun hadde initiert i sin hjem-
by: Gender Museum Kharkiv. Vi tilhørere 
var imponert over engasjementet, motet 
og arbeidsmetodene til Tetiana og samar-
beidspartnerne. I et par rom i en vanlig 
bygårdsleilighet hadde de klart å etablere 
en gjenstandssamling, tilby temautstill-
inger og å begynne sitt helt særegne dida-
ktiske arbeid. Etter hvert fikk museet mer 
egnede lokaler.

Gender Museum Kharkivs visjon er å 
bidra til en bedre og mer kjønnslikestilt 
verden. De har hatt en viktig rolle å fylle i 
en region med store utfordringer knytta til 
kvinners manglende rettigheter og ufrie 
kjønnsrollemønstre. Museet har arbeida 
målretta med undervisning og kursing av 
ulike publikumsgrupper. De har tatt i bruk 
kreative og deltakerinkluderende metoder 
for å skape forståelse og empati. På vegne av 
kvinnemuseer over hele verden sender jeg 
våre varmeste tanker til våre gode kolleger 
fra Kharkiv. Måtte de snarest kunne fortsette 
sitt arbeid, nå viktigere enn noen gang. 

Mona Holm er ph.d.-stipendiat 
ved UiO / Kvinnemuseet, Anno 
museum og Chairwoman 
International Association of 
Women’s Museums. 
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FREDELIGERE TIDER: Hadde hun kunnet velge, var det dette Tetiana fortsatt drev med: Vise besøkende rundt i Gender museum i Kharkiv.
FOTO: GENDER MUSEUM
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Bevaring af kulturarven
Museumstjenesten har i mere end 40 år leveret materialer  

og udstyr til bevaring og konservering.

Vi tilbyder et bredt sortiment og den højeste kvalitet  
til den lavest mulige pris.

I vores webshop finder du alt fra art tape og papir til syrefri 
specialæsker. Som noget helt nyt tilbyder vi nu, at producere syrefri 

specialæsker med præcis de mål du har brug for.
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Christiepris til KODE 
Christieprisen deles ut hvert år til en person eller en virksomhet som 
har bidratt til å bygge bro mellom samfunnet og akademia, og syn-
liggjort universitetets betydning for samfunnsutviklingen. I 2022 gikk 
den til KODE kunstmuseer og komponisthjem. Juryen understrekte at 
KODE er en åpen og inkluderende samfunnsaktør. 

Rektor ved UiB Margareth Hagen supplerte:

– Siden opprettelsen i 2007 har KODE vært en viktig formidlings- og 
undervisningsinstitusjon, med høy kompetanse og et sterkt enga-
sjement for folk i alle aldre og livssituasjoner. KODE bringer kunst 
og musikk inn i det offentlige 
ordskiftet, skape debatt og viser 
relevans. Årets vinner utgjør en 
forskjell for enkeltmennesker, 
for samfunnet og for kunstens 
posisjon. 

– Røttene våre, i likhet med UiBs, 
spores tilbake til Christie selv. 
Historien til KODE starter på et 
vis i 1825, da Christie var driv-
kraften for at Bergen Museum 
ble en realitet. Malerisamlingen 
fra nettopp Bergen Museum er jo 
i dag en del av KODEs samlinger, 
sier Petter Snare, direktør ved 
KODE.

Europeisk pris til Universitetsmuseet i Bergen 
Det årlige European Museums Awards (EMA) gikk av stabelen i mai i 
Tartu i Estland. Årets europeiske museum ble Museums of the mind 
i Amsterdam og Harlem i Nederland.  Også norske museer fikk del av 
prisdrysset. Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie vant prisen 
The Portimão Museum Prize for Welcoming, Inclusion and Belonging, 
for måten de tar imot publikum på.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet: Med alle sine utstillinger, 
oppfyller museet på en glimrende måte sin sosiale funksjon og demon-
strerer hvordan et universitet kan dra nytte av sitt museum for å bidra 
til samfunnet ved å formidle kunnskap med en entusiastisk deltakelse 
fra publikum, som 
tydelig føler seg veldig 
velkommen i dette 
museet.

Årets museum 
Også på det nasjonale museumsmøtet 2022 i Skien ble det delt ut pri-
ser. Valdresmusea fikk den gjeve tittelen årets museum. – Dette er et 
resultat av mange års hardt arbeid og bevisste prioriteringer, og ikke 
minst av et sterkt og ektefølt ønske i hele organisasjonen, sa direktør 
Ole Aastad Bråten i sin takketale. 

I tillegg til Valdresmusea var Kvinnemuseet ved Anno museum og Sør-
Troms museum nominert. I nominasjonen påpekte juryen hvordan alle 
kandidatene var genuint opptatt av å innta en aktiv samfunnsrolle. 

Vinneren ble rost for i løpet av de siste årene å ha blitt et stadig mer 
profesjonelt og moderne museum og utnytte sine ressurser godt. 
Juryen fremhevet også Valdresmuseas lokale forankring og evne 
til å ivareta og levendegjøre både den materielle og immaterielle 
kulturarven.

Formidlingsprisen bærekraft
Under museumsmøtet i Skien ble også prisen «Mot i museet» delt ut. 
Prisen går til det mest interessante formidlingsprosjektet, i år innen 
bærekraft. De fem nominerte var Gaia Vesterålen ved Museum Nord, 
Maritimt museum ved Norsk Folkemuseum, Norsk barnemuseum, Norsk 
Teknisk Museum og Stavanger museum. 

Vinneren ble Gaia Vesterålen, en 
teknologi- og forskningssatsing 
som skal bygge et museum av 
utrangerte containere fra fiskeri-
næringen. Containermuseet skal 
etter planen stå ferdig i 2024 og 
lanseres som del av Bodø2024. 

Avdelingsleder 
Eli Hausken og 

museumsdirektør Kari 
Loe Hjelle på prisutdeling 

i Tartu, Estland

Det skeive blikket utforsker spor av skeive 
perspektiver, historier og identiteter i KODEs 
samling. Bildet er et utsnitt fra «Ganymedes 

med Jupiters ørn» av Gustav Heinrich 
Naecke, 1805. 

Ane Høye er prosjektleder 
for Gaia Vesterålen og den 

stolte mottaker av Mot i 
museet-prisen. 

Utstillingen Fargerikt fellesskap – kvitt raseri ble spesielt 
framhevet av juryen.
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Dutkan Davvin – Forskning i nord
I nord har museene gått inn i nettverkssamarbeid, som blant annet 
skal bidra til å heve forskningskompetansen og antallet publikasjoner 
fra museene i Troms og Finnmark. 

Gjennom «Dutkan Davvin – Forskning i nord» ønsker museene i nord 
å synliggjøre den rike kulturarven, som er et mangfoldig sammensatt 
landskap av norsk, samisk, finsk, kvensk, russisk og andre nasjonalite-
ter. Det er etablert en møteplass for erfarne og uerfarne forskere i mu-
seene. Metodologi og teori vil stå i høysetet, samt å innrette forskning 
på fylkets samlinger. Kulturrådet har gjennom utviklingsprogrammet 
for museene bevilget midler til et treårig prosjekt, og også fylkeskom-
munen har gitt støtte. Prosjektgruppa hadde sin første samling i Alta i 
mars, der temaet var faglige presentasjoner og skriveverksted.  Håpet 
er at prosjektet vi resultere i varige samarbeidsstrukturer som kan 
danne rammer for arbeidet videre, også etter prosjektslutt.

Noen av deltakerne fra første samling i Alta i mars: (fra venstre) Mari Arntzen, 
Siv Garles Sjåland, Mia Krogh, Tove Kristiansen, Jorunn Jernsletten, Kristin 

Nicolaysen, Maria Øien, Lovde Svare, Camilla Carlsen og Heidi Stenvold. 

Norges første sagbruksfestival 
Norsk Sagbruksmuseum ligger ved Spillum i nærheten av Namsos, 
og åpnet i 1991 med utgangspunkt i det da nedlagte Spillum Damp-
sag & Høvleri. Det er en av fire avdelinger i Museet Midt. Det har vært 
litt lite aktivitet ved museet i de siste årene, ikke minst under pande-
mien, forteller leder av museets venneforening Jarl Andreassen. Men 
nå er det ny giv. Andreassen har følgende beskjed til Museumsnytts 
lesere:

– Vi ønsker dere velkommen til Namsos den 10. og 11 juni 2022

Da arrangerer vi musikalen Kongens portal. Den storstilte marke-
ringen skal skape større bevissthet rundt sagbrukene og sagkaillans 
betydning for Namsos og andre regioner.

Dette er det første og eneste av sitt slag i Norge. Musikalen fremføres 
fredag og lørdag. Velkommen til Namsos!

Flyfoto av Spillumbruket i 1954. 
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Bestillingsverk for barn 
11. juni åpner endelig nye Nasjonalmuseet. En av mange ting som 
lanseres i den forbindelse er bestillingsverket Museum av Anna Fiske. 
Boka retter seg primært mot barn, og tar utgangspunkt i grunnleg-
gende spørsmål om hva museum, kunst, arkitektur og design er. 

Litteraturkritiker Morten 
Olsen Haugen skriver 
at den «løser et svært 
sammensatt oppdrag på 
en fin måte. Boka er både 
en introduksjon til og en 
suvenir fra Nasjonalmuse-
et, men også en leken og 
flerstemt barnefagbok.»

Anna Fiske: Museum

Cappelen Forlag, 2022

Tidsreise med Naturhistorisk museum
Også Naturhistorisk museum i Oslo er nyåpnet, og satser på 
formidling til barn i ulike sjangre. Boka Astroider er første utgivelse 
i gavebokserien Du verden. Forfatter Victoria Sjøholt Engelschiøn 
er geolog og paleontolog og har også leder arbeidet med den nye 
geologiske utstillingen på 
museet. Pressemeldingen 
om boka frister med en 
tidsreise fra universets 
begynnelse, for å lære 
mer om disse eldste byg-
geklossene i solsystemet 
vårt. Den stillerr også 
store spørsmål: «Hva 
er et stjerneskudd? Hva 
forteller disse lysende 
stripene på nattehimme-
len oss om solsystemet 
og universet? Og kan det 
virkelig være slik at et di-
gert stjerneskudd var det 
som ledet til dinosaurenes 
undergang?»
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TEMA 
SAMLING
Alle museer har samlinger, hvis ikke kan de vanskelig 
kalles museum. 

Men hvordan bestemme hva samlingene skal bestå av 
og hvordan de skal forvaltes og forstås? 

Om man kategoriserer hva mange vil kalle søppel, 
plasserer tingene i ryddige montre og utstyrer dem 
med gode beskrivelser og merkelapper – får de da 
endret betydning eller større verdi? 

SØPPELMANNEN 
(Mannen som aldri kastet 
noe) av Ilya Kabakov 
(1988-1995) ble en del 
av den faste utstillingen 
ved Samtidskunstmuseet 
i 1995. Nå gjenoppstår 
verket i det nye 
Nasjonalmuseet. På 
nettsidene sine kaller de 
det «museets kanskje 
merkeligste installasjon».
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Den materielle kulturarven er sentral for 
den kollektive hukommelsen og derfor 
truet i en krig. Ikke minst gjelder dette for 
en ung nasjon som Ukraina. 

Landet har omtrent 400 museer, og det 
haster med å redde kulturskattene. Allere-
de før Russland angrep landet 24. februar, 
startet arbeidet med å sikre verdifulle og 
uerstattelige objekter. 

Noe av det første internasjonale kol-
leger gjorde, var å sende av gårde innpak-
ningsmateriale til ukrainske museer. Men 
utstyr er én ting – hvordan man pakker 
inn gjenstandene kan ha enda større be-
tydning. 

BA OM INSTRUKSJONSVIDEO
Det er her teknisk konservator Yngve Mag-
nusson ved Stiftelsen Lillehammer muse-
um kommer inn i bildet. Han har nemlig 
spesialisert seg på risikovurdering og pre-
ventiv konservering, inkludert hvordan 
man best mulig pakker ned museums-
gjenstander for oppbevaring og transport. 

Da Deutsche Historisches Museum i 
Berlin spurte Lillehammer-museet om bi-
stand i midten av mars, var Magnusson og 
kollegene hans kjapt på ballen. 

På et døgn laget de en ni minutter lang 
video med innspill til hva man skal tenke 
på når man pakker ned gjenstander. Det 
tyske museet ville at teknikkene skulle 
være enkle nok til at hvem som helst 
kunne ta dem i bruk. 

Deutsche Historisches Museum over-
satte deretter videoen til ukrainsk og rus-
sisk, før den ble videresendt til ukrainske 
museer. 

– Jeg håper dette kan være litt til hjelp 
i en veldig vanskelig situasjon, sier Mag-
nusson, som er internasjonalt anerkjent 
for sin ekspertise.

ET VIKTIG PAKKEPRINSIPP
I en krisesituasjon gjelder det å identi-
fisere de beste nødløsningene og arbeide 
raskt med å sikre gjenstandene. Dilem-
maet er at hastverk kan føre til at objek-
tene blir skadet. I videoen gir Magnusson 
flere eksempler på hvordan man bør flytte 
på ting. Her er hovedregelen at man alltid 
bruker to hender, også på små gjenstand-
er, som glass.

Deretter tar han for seg nødvendig ut-
styr man bør ha for hånden i pakkepros-
essen, før han går gjennom det viktigste: 
trelagsprinsippet. 

– Man skal ha tre ulike lag når man pa-
kker inn. Det første skal være mykt, for å 
beskytte mot fingeravtrykk, fuktighet og 
skrapemerker. Det er ofte silkepapir, men 
kan også være bomullslaken, forklarer 
Magnusson. 

Deretter kommer lag to, som kan være 
tett plastfolie eller bobleplast. Om man 
bruker bobleplast, så legger man den flate 
siden innerst mot objektet. I nødstilfelle 
kan man bruke en plastpose. 

Det tredje og siste laget er til for å bes-
kytte mot støt og vibrasjoner, og her finnes 
innpakningsmateriale som er laget spesi-
elt for dette formålet. Man kan godt bruke 
en pappeske, men da må man passe på 
at den ikke plasseres på ujevnt underlag 
eller direkte på gulvet eller bakken. Målet 
er å unngå fukt i kartongen

I STRID MED HAAG-KONVENSJONEN
I skrivende stund står museumsansatte 
midt i krigen, og jobber med fare for eget liv 
og helse. En kurator skal ha blitt kidnap-
pet, ifølge britiske Museums Association. 

Yngve Magnusson understreker at det 
aller viktigste i Ukraina er å redde liv. 

– I alle krigssituasjoner gjelder følgen-
de prinsipp: menneskeliv – bygninger – 
gjenstander. Mine kolleger skal altså først 
og fremst verne om liv, eget og andres. En 
bygning som har blitt utsatt for angrep, 
må først sikres, før medarbeiderne kan gå 
inn for å sikre gjenstandene. Til slutt er 
det viktig å prioritere hvilke gjenstander 
som skal pakkes ned først. Dette er ulikt 
fra museum til museum, avhengig av hva 
slags samlinger de håndterer. 

En del av den russiske krigspropagan-
daen er at Ukraina ikke har grunnlag for 
å være en egen stat. Å ødelegge historiske 
steder og gjenstander er et velkjent grep 
for å svekke et lands kulturelle identitet.  

Dette er i strid med Haag-konvensjonen 
fra 1954, som er et sett med felles regler 

Hvordan pakke ned museumssamlinger i krig? 
Ved Stiftelsen Lillehammer museum finnes 

spesialkompetanse. 

Samlinger 
i krig

TEKST: LENE CHRISTENSEN

for å skjerme kulturell eiendom under en 
væpnet konflikt. 

– Både Ukraina og Russland har un-
dertegnet denne avtalen og alle senere 
tillegg. I korthet går det ut på at medlems-
statene forplikter seg til å ta vare på vik-
tige bygninger, monumenter og samlinger 
også i en konfliktsituasjon. Medlemmene 
skal dessuten å respektere og verne om 
andre lands kultur og gjenstander under 
en væpnet konflikt, forklarer Magnusson.

Unesco samarbeider også med ukrain-
ske myndigheter om å markere vernev-
erdige bygg og monumenter med «Blue 
Shields»-emblemet, for å vise at disse må 
beskyttes fra angrep. 

– Det betyr også at slike bygg ikke kan 
brukes som kommandosentraler eller 
strategiske hovedkvarter, sier Magnusson.

Ifølge Unesco har rundt 120 kultur-
minnesteder i Ukraina blitt skadet eller 
ødelagt hittil i krigen. Tallene er fra begy-

nnelsen av mai, det endelige skadeomfan-
get fryktes å bli mye større. 

Mange steder er det umulig å kartlegge 
ødeleggelsene. 

Ifølge myndighetene i Mariupol 
har russiske styrker stjålet over 
2000 kunstverk fra byens mu-
seer og flyttet dem til Donetsk. 

KULTURARV I VERDENSKLASSE
I 2006 var Magnusson selv i Unes-
co-vernede Lviv i forbindelse med at Det 
internasjonale museumsrådet (ICOM) 
skulle opprette en avdeling i Ukraina. 

– I Ukraina finner du grunnlaget for eta-
bleringen av hele den ortodokse kirken i 

de slaviske landene. Det betyr at de eldste 
kirkene, som middelalderske St. Sophia og 
St. Andrew´s fra barokktiden i Kyiv, også 
er viktige for hele Øst-Europa. Kloster-
anlegget Pechersk Lavra står på Unescos 
liste over verdens kulturarv og er dermed 
viktig for hele verden. Ukrainas mange tre-
kirker blir også stadig mer sjeldne. Deres 
betydning i Ukraina kan sammenlignes 
med stavkirkene i Norge, sier Magnusson.

Han legger til at vikingene reiste gjen-
nom nåværende Ukraina.

– Derfor er også arkeologiske samlinger 
viktige for å forstå mer om hvordan de 
skandinaviske vikingene reiste og levde, 
og hvordan de etablerte sine tidlige sam-
funn, sier Magnusson. 

KRISENEDPAKKING: I videoen viser Magnusson trelagsmodellen for å pakke inn gjenstander, samt alternative måter dersom man ikke har 
tilgang på alt nødvendig utstyr.
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Slik lærte jeg, en av de tusen som hvert 
år spør museer om de vil ha mine gamle 
ting, hva det betyr å finne en kontekst og 
proveniens (hvor tingene stammer fra). 
Med noen smarte grep ble mange av mine 
ganske helt alminnelige gjenstander kan-
didater for inntakskomiteer – og noen ble 
en del av Norges historie. 

Gjenstander på et museum tilhører liksom 
evigheten selv. De er vår felles kulturarv og 
hukommelse. Men en gang har mange av 
dem ikke vært annet enn gammelt skrot på 
et loft eller i en bod. Hvordan foregår egen-
tlig denne reisen fra pussig dings i de tusen 
hjem til klimakontrollert monter eller muse-
umsmagasin? Hvordan havner noe på mu-
seum, og hva ser museene etter? 

BODRYDDING OG KREVENDE INNTAK
Svaret på disse spørsmålene lærte jeg 
mye om i fjor. Det hele startet med en 

bodrydding sommeren etter at min far 
døde i 2019. På hytta kom jeg over fisk-
esnører, primuser, isbor og andre relikvi-
er av farfars liv som hobbyfisker. Pappa 
hadde tatt vare på det hele livet. Vakkert 
og nostalgisk, men det tok plass! Om en 
generasjon eller to er opphavet glemt eller 
alt kastet. Hvordan bevare minnene sam-
tidig som jeg kvittet meg med bodrot? Jeg 
googlet «museum + fiske» og fant Anno 
Norsk skogmuseum, Norsk Fiskerimuse-
um og Sunnmøre museum. Siden Anno 
har «nasjonale ansvarsoppgaver for ut-
mark, jakt, fangst og fiske», gjorde jeg 
først et forsøk hos dem. 

Jeg tenkte den gang ikke så mye på hvor-
dan slike spørsmål ser ut fra museers side. 
Et raskt og høflig svar fra Anno-konserva-
tor Bjørn Bækkelund ble en aha-opplev-
else. Han forklarte at dette kunne være 
interessant, da de var litt short på jakt og 

fiske i forhold til skogbruksnæringen. – Vi 
har over 200 motorsager, for å si det slik, 
som han sa.

Men Norsk skogmuseum har også til 
sammen over 14 000 gjenstander som 
alle skal oppbevares og vedlikeholdes. 
For tiden flyttes disse til nye magasiner, 
så inntak er derfor krevende og må vurde-
res nøye. Bækkelund svarte tja. For å si ja 
måtte han «vite litt om hvor gjenstandene 
kom fra».

 
NEGATIV OG JUBILEUMSBOK
Som journalist og tidligere historiestu-
dent er jeg ikke uvant med å grave etter 
informasjon. Men både farfar, farmor og 
deres barn var døde. Jeg hadde bare et 
utklipp fra Asker og Bærum Budstikke 
fra 1972 å nøste på, med farfars takketale 
til den lokale jeger- og fiskerforeningen. 
Via denne fant jeg en lokal jubileums-

bok og fikk se den lokale foreningens 
arkiver. 

Det viste seg at farfar, farmor og pappa 
hadde vært det rene foreningsdynasti, og 
det fantes masse skriftlige kilder om dem. 
Neste stopp ble å koble dette med skoe-
sken med farfars negativer som ble frem-
kalt på ny og avdekket fotografier fra 1925 
til 1965. Så dukket pappas dagbok fra 1962 
opp i en annen bod. Selv om den var van-
skelig å lese med knøttliten skrift, knekket 
jeg koden og fant det han skrev om fiske- 
og markaturer, og skrev det inn på data. 

Nå begynte «kontekstinformasjonen», 
som Bjørns kollega Elisabeth Sveingar 
Amundsen kaller det, å bli god. Vi koblet 
bilder, kilder og dingser. En liten pokal 
viste seg for eksempel å stamme fra pilke-
konkurranse på Bondivann i Asker, og det 
jeg trodde var et melkespann, var en yn-
glekasse for fisk. 

OL PÅ MUSEUM: Farfar tok med dette OL-skjerfet hjelm fra OL 
i Berlin 1936. Det hang i monter hjemme hos oss, men nå er det 
donert til OL-museet på Lillehammer. Skjerfene kan også selges 
på Ebay for vel to tusen kroner, men da har de jo ingen kjent 
proveniens. 

Fra greier 
i boden til 
kulturarv  
Det startet med fiskeredskaper i en hyttebod, og endte 
med donasjoner til over 15 norske museer. 
TEKST OG FOTO: HENRIK PRYSER LIBELL

ARKIVERE FAR: Jeg fikk pappas digitale arkiv før han døde 
og organiserte det, slik at det kunne doneres til de arkivene 

som ønsket - og det var ganske mange. De ønsket hver sin bit. 

FARFARS FRILUFTSLIV: Min farfar var mange ting, men om 
500 år huskes han nok bare som fisker og friluftsmann, for det 
bildene og gjenstandene knyttet til denne delen av ham Norsk 
Skogmuseum har tatt inn. Her er farfar med en kamerat på tur, ca. 
1938. 
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– Fiskekultivering på midten av 
1900-tallet er blant tema museet har 
litt for lite stoff om, forklarte Sveingar 
Amundsen. Dermed utfylte jo farfar hvite 
hull i skogshistorien. Bodskrotet mitt ble 
brikker av kunnskap i et puslespill, når 
det bare havnet på rett museum. 

Siden museet hadde et anker i farfar, 
ønsket de også å vite mer om friluftslivet til 
far, meg og familien. Amundsen intervjuet 
meg og min datter, og i skrivende stund 
vurderer de mer moderne gjenstander fra 
familien – alt fra lommelykter og boble-
vester til anorakker og pølsekanner.  

– For oss har det vært interessant med 
en giver som deg. Du forstod raskt nøk-
kelen til det du kalte «glemte ting uten 
historier», at tingene straks blir mer inter-

essante når de kan forstås i kontekst, sa 
Bækkelund. 

– Det overveldende inntrykket når 
vi gjennomgår databasene i pågående 
flytting, er at vi vet altfor lite om mange 
av tingene. Mye viktig informasjon har 
åpenbart gått tapt – enten ved at mine 
forgjengere ikke stilte nok spørsmål, eller 
ved at de ikke skrev ned nok av det som 
ble fortalt. Noe tapt kunnskap kan gjen-
vinnes, men mengdeutfordringene er 
store. Særlig utfordrende er relasjonen 
mellom tingene og deres eiere og brukere. 
Der vil mye dessverre være tapt for alltid, 
utdypet han.  

MUSEUMSMESEN 
Da det første isboret havnet på Digitalt 

museum, ble jeg litt grepet av ærefrykt. 
Farfars fiskesaker var opphøyet til kul-
turhistorie. Dette ville farfar og pappa 
likt, tenkte jeg. Strevet med å ta vare på 
alt var ikke forgjeves. Dessuten fikk jeg 
ros av fettere og kusiner. Og museet fikk 
puslespillbrikker.  Jeg følte meg som en 
liten mesen. 

Deretter fulgte et lite skred av mu-
seer: Norsk vegmuseum fikk fotografier 
av farfar og farmors bilturer. OL-museet 
på Lillehammer fikk skjerf fra OL i Ber-
lin 1936. Oslo Museum, som var på jakt 
ting fra hverdagen under andre verden-
skrig, fikk illegale juletreflagg med kro-
nprinsbarn, rasjoneringskort, mynter, 
hjelmer, NS-oppslag og «kinoblokk» 
med Haakon 7.s hjemkomst, for å nevne 

noe. Norsk Folkemuseum fikk morfars 
årskort for museumsbesøk i 1957 og kjøk-
kenredskaper. 

BØKER FORTELLER HISTORIE
Jeg oppdaget at også bøker er historie. 
Nasjonalbiblioteket ønsker tre origina-
leksemplarer av alt som har vært trykket 
i Norge, så de fikk alt fra NS-almanakken 
«Ny Dag» til tysk soldatbok 1941, brosjyre 
om Haslum kirke 1970 og en skoleavis 
fra 1993. Nordisk bibelmuseum fikk mor-
fars «Bibelen i bilder» av Gustave Doré 
og mammas konfirmasjonsbibel. Fors-
varsmuseets bibliotek fikk soldatbladet 
«Blazing sky» og Christiania Katedral-
skoles Bibliotek tok imot en bok jeg ikke 
ante hva var, og som de identifiserte som 
En Ny Danske oc Norske Fuldkommen 
Psalme-Bog  fra 1680.  

– Salmeboken har nok vært i bruk i 
Oslo og fulgt sin eier i kirken hver søndag, 
men gir også råd som å ikke å barbere sk-
jegget i april eller årelate når solen står 
i tvillingene. Et fremragende lite kultur-
minne som forteller mye om hverdagsliv-
et, konkluderte samlingsforvalter Ernst 
Bjerke. 

Turen gikk så til aviser. 22. juli-senter-
et i Oslo fikk mine aviser fra 23. juli 
2011, Svalbard Museum et Morgenbla-
det fra 1966 og Pressens Hus en versjon 
av bevarte aviser fra merkedager som 
Kong Olavs og Nelson Mandelas død, 
EU-avstemningen 1994, 9/11 og drapet 
på Bin Laden 2011, bokinnbundet av 
et estisk kunstverksted, Brand Disain. 
Tegneseriemuseet på Hadeland fikk teg-
neserier og brettspill fra hytter og papp-
kasser. 

MUSEER OG ARKIVER JEG 
HAR DONERT TIL: 

❱❱   Anno Norsk skogmuseum 
❱❱   Rockheim – Det nasjonale museet 

for populærmusikk 
❱❱   Museum Nord Vågan – en del av 

Museum i Nord
❱❱   Preus museum 
❱❱   Oslo Museum 
❱❱   Det Internasjonale Barnekunstmu-

seet
❱❱   Norges Olympiske Museum/ Stiftel-

sen Lillehammer Museum
❱❱   Norsk Folkemuseum 
❱❱   Svalbard Museum 
❱❱   Norsk barnemuseum/Museene i 

Stavanger 
❱❱   Norsk vegmuseum 
❱❱   Oslo Skolemuseum 
❱❱   Nordisk bibelmuseum 
❱❱   Tegneseriemuseet i Norge 
❱❱   Christiania Katedralskoles Bibliotek 

(Kattabiblioteket)
❱❱   22. juli-senteret 
❱❱   Middelfart Byarkiv 
❱❱   Nasjonalbiblioteket 
❱❱   Kreativt Forum 
❱❱   Høyskolen Kristiania 
❱❱   Pressens Hus 

MUNCH-MUNK: Pappa, som var 
buddhist, laget dette til demonstrasjonene 
i Oslo da Tibet-lederen kom til Norge i 
2014 og ingen offisielle ville møte den 
nobelprisvinnende munken av frykt for 
Kinas reaksjon. Bildet ble tilbud Munch-
museet, men de svarte dessverre aldri. 

IKKE MELKESPANN: Jeg trodde det 
var et melkespann, men da jeg hadde sett 
bildene og satt sammen resten av pakken 
til Skogmuseet, forstod jeg at dette var en 

oppbevaring for fisk som ble satt ut i Marka. 

KRIGSMINNER: Farfar var 
motstandsmann, men hadde skaffet 

denne NS-dagboken fredsvåren 1945, og 
hadde dessuten en artig «Kinoblokk» fra 

Kongens retur til Norge. 

MODELL-MAMMA: Mamma var modell på si. Dette fotografiet er fra en reklame 
for papirposer – tror jeg. Preus Museum har fått bildet donert. 
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IKKE ALT FIKK PLASS 
Det var imidlertid ikke gull alt som glim-
ret på loft. Mange museer takket nei, 
noen svarte ikke. Sjøfartsmuseet trengte 
ikke menyen fra båten Bergensfjord i 
1964, og Drammens Museum trengte 
ikke farfars koppervaksinebevis¬. Norsk 
barnemuseum i Stavanger takket nei 
til både fars 1950-tallsleker, mine bar-
netegninger – også innbundet – og mine 
1980-tallsleker. 

– Museet har rundt 6000 gjenstander, 
og vi er ganske gode på etterkrigstiden, 
forklarte konservator ved museet Hege 
Stormark. Leker fra 1950-tallet er det de 
får mest tilbud om, og som regel bare det 
som er «pent». 

– Det store og vanskelige spørsmålet er 
hvordan vi kan representere alles barn-
dom i Norge, historisk og i dag. Vi må se 
inntakene i forhold til mandatet vi har, 
samlingspolitikken og hva vi har fra før. 

– Proveniens teller også, forklarte hun, 
men inntak er tidkrevende og konserva-
torene skal også forske og lage nye utstill-
inger. 

Mange museer jeg skrev med, nevnte 
lignende utfordringer.  Barnemuseet tok 
likevel imot en «Doctors barneshampoo 
– for lyst hår» fra 50-tallet – utrolig nok 
uåpnet.

LOKALT OG TEMATISK INNTAK 
Jeg forstod etter hvert flere av museenes 
kriterier. Lokale museer tar hensyn til 
geografi, tematiske til sitt tema, og noen 
år er dessuten mer interessante enn andre. 

Konservator Kristin Gaukstad i Oslo Mu-
seum tar nesten kun inn ting fra Oslo og 
omegn. For tiden er hun spesielt opptatt 
av 1968, så jeg donerte mammas russelue 
fra Berg videregående og studentbevis og 
krokort fra Universitet i Oslo nettopp fra 
det året.

Mammas glansbilder og skoleteg-
ninger, derimot, ble vist videre til Oslo 
Skolemuseum. Også der var jo kon-
tekst en utfordring, men da mammas 
skolevenninne Ragne Louise fant skole-
dagbøker og skrev ned åtte sider med 
erindringer, løsnet saken for samlings-
forvalter Kari Fagerland Syversen. Mu-
seet tok inn mammas glansbilder, teg-
ninger og pennal, som alle kan «fortelle 
Oslos skolehistorie fra et elevperspektiv» 
og gi et innblikk i skolen på 1950- og 
60-tallet. 

BARNDOMSFOTOGRAFIER 
Reklame som historie ble et eget spor. 
En sengetøysreklame for Høie fra 1973 
jeg donerte, er for tiden på utstilling i 
«Fotografen – kunst, håndverk og au-
tomatisering». Pappa var art director og 
mamma modell. For museet betød det 
mye at de to til sammen hadde tatt vare 

på mange dias og negativer av filmshoo-
ten og varianter av den trykte reklamen fra 
veggplakat til magasinannonse, forklarte 
Preus-arkivar Kristin Aasbø.  

Til min store overraskelse var Aasbø og 
Preus mest opptatt av fotoalbum fra min 
egen barndom og mitt voksenliv. Alt fra 
babybøker til tidstypiske familiealbum. 
Aasbø og jeg satt to vinterdager og foretok 
et nennsomt, representativt utvalg. 

– Det er nytt, samtidig veldokumentert 
og helhetlig materiale som vil bli svært in-
teressant fremover, for både forskning og 
utstilling, sier Aasbø. 

En slik donasjon satt naturligvis litt 
inne fra min side, det er jo privat og min-
ner fra eget liv. Jeg ga dem allikevel fra 
meg. Jeg har digitale kopier,  

kan bidra til å skrive historie og liker at 
familien vil bli husket. En del av bildema-
terialet ble klausulert i 60 år av person-
vernhensyn.

DRØMMEN SOM GLAPP 
Til slutt ble jeg kanskje en smule stor-
mannsgal. Mitt aller høyeste museumsøn-
ske ble dessverre ikke noe av: å donere 
pappas kunstverker som en komplett 
kunstsamling med reklame som den røde 
tråden. 

Det gjaldt verker av fotograf Tom Sand-
berg, tegnerne Finn Graff og Karl Erik Harr 
og kunstmalerne Per Christiansen og Olav 
Christopher Jenssen. 

Nasjonalmuseet overveide fore-
spørselen, men takket høflig nei etter 11 
måneder. Nei takket også tyske Museum 
für Kunst und Gewerbe Hamburg. Astrup 
Fearnley-museet, Museo d'Arte Contem-
poranea i Milano, Moma og Tate Gallery 
svarte aldri på samme henvendelse. 

Derfor delte jeg opp samlingen. Preus 
og to arkiver, Høyskolen Kristiania og 
Kreativt Forum, fikk Sandberg. Det kom-
mende tørrfiskmuseet «Skrei» i Lofoten 

fikk to Karl Erik Harr med tilhørende 
reklamebrosjyre og utkast. Astrup Fear-
nely kan fortsatt få testamentert noen 
Jenssen-verk, om de tar kontakt. 

Munchmuseet skal få min fars eget verk, 
plakaten «Munk på Munch», et «Skrik» 
med en smilende Dalai Lama i ste det for 
angstansiktet. Tine skal få kjøpe smør-
reklamen som kunstmaler Per Christiansen 
lagde, mot en klekkelig sum. Men hvis 
noen lager et norsk reklamemuseum, skal 
de få alt gratis. Jeg utfordrer dere der, hele 
Museums-Norge! 

BABY-MEG: Preuss Museum for Fotografi interesserte seg for helt hverdagslige ting som mitt babyalbum fra 1978. 1968: Noen museer ser etter spesielle hendelser og år. For tiden søker Oslo Museum 1968, og derfor fikk de mammas krokort 
- siden hun var student nettopp i 1968. 
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På museer jobber man vanligvis målrettet 
for å unngå utbrudd av katastrofale ”kul-
turarv-etegilder”. Luftfuktigheten, tem-
peraturen og lyset blir overvåket og justert 
for å unngå at for eksempel larver og mugg 
får ideelle livsbetingelser i de verdifulle 
samlingene. Men hva om vi ikke bare ser 
”kulturarv-eterne” som en trussel, men 
også som potensielle samarbeidspartnere?

The Living Room er et samlings-, ut-
stillings- og forskningsprosjekt som kom-
binerer konservering med humanistisk 
forskning og kunstnerisk praksis. Dette 
skjer gjennom en utforskning av hvordan 
kulturarvetere kan spille en sentral rolle i 
nytenkningen rundt objekters endelikt. For 
tiden dyrkes det svært usedvanlige kultu-
rarvetere i våre kasserte medisinbøker – 
nemlig rosa østerssopper. Vi har begynt å 
jobbe med sopp fordi de med biologen Mer-
lin Sheldrakes ord er ”metabolske trylle-
kunstnere med evne til å vokse i selv de 
mest gjenstridige materialer”. Der gjengs 
praksis innen konservering ofte prøver å 
minimere metabolsk aktivitet og liv, er vår 
tilnærming snarere rettet mot å vekke ob-
jektene fra deres metabolske slumring. 

MELLOM FJERNING OG BEVARING
I The Living Room er vi i gang med å ut-
vikle en post-bevaringspraksis som kom-
binerer konservering, lydkunst og filosofi. 
Den utfolder seg som et alternativ til kon-
servering og tenker nytt rundt hva det vil 
si å ha omsorg for museumsgjenstander. 
Vi jobber med å utvikle en prosedyre for 
hvordan objekters livssyklus avsluttes på 
museet – hvor kassering ikke nødven-

digvis trenger å lede til makulering. I en 
tid hvor museumssamlingene bugner, 
prøver vi å utvikle en ”tredje vei” mel-
lom fjerning og bevaring, som istedenfor 
å makulere kultiverer livsprosessene som 
bryter ned objekter. En grunnidé bak pros-
jektet er at nedbrytning ikke nødvendigvis 
leder til tap – ved at de livssyklusene som 
omgir nedbrytingen, omdanner forfall 
til liv. Vi prøver med andre ord å skape 
en post-bevaringspraksis som er mindre 
fiendtlig innstilt til levende organismer, 
og som opererer hinsides kravet om å red-
de tingene fra tidens tann.

PERIFERE OBJEKTER 
SOM (NÆRINGS)VERDI
Vår nye post-bevaringspraksis er uten tvil 
provoserende og ville potensielt kunne 
ført til kulturhistoriske katastrofer der-
som vi hadde utsatt museets samlinger for 
den. Men innenfor museets vegger sykner 
uregistrerte og uelskede objekter hen: Per-
ifere objekter som venter på den endelige 
dommen i flyttekasser, på åpne hyller og 
fuktige betonggulv i mørke kjellere. Objek-
ter uten de verdiene som gjerne tilskrives 
museumsobjekter ut fra et snevert his-
torisk-kulturelt synspunkt. Og likevel 
er dette objekter som sett fra et bredere 
økologisk perspektiv kan skape nye verd-
ier dersom man overskrider den skarpe 
grensen mellom museumsgjenstand og 
søppel. I The Living Room plasseres per-
ifere objekter i sentrum, som en samling 
(nærings)rikt materiale som nærer vår es-
tetiske, museale og filosofiske utforskning 
av tingenes endelikt på museet.

AVLYTTING AV MØTET MELLOM 
OBJEKTER OG ORGANISMER
Eksperimentene våre finner sted i et fuktig 
kjellerrom på museet. I rommet henger det 
en spesialdesignet kasse som rommer vårt 
første eksperiment: rosa østerssopp som 
vokser i en samling medisinske objekter. 
Kassen er designet for å nære relasjonene 
mellom organismer og objekter, men hen-
setter oss som tilskuere i en paradoksal bes-
kyttet, men samtidig distansert posisjon. Vi 
støter på et estetisk problem her: Hvordan 
engasjere oss i de nærmest usynlig lang-
somme nedbrytningsprosessene og den 
gradvise sammenfiltringen av objekter og 

Nytt liv i døde 
museumsgjenstander 
 I et fuktig kjellerom på Medicinsk Museion vokser det sopp i kasserte 
medisinbøker. Dette er ikke et tegn på vanskjøtsel, men derimot et grundig 
forsøk på å tenke nytt rundt gjenstandenes endelikt på museet. Men hva 
skjer når organisk liv og forråtnelse dyrkes fram på et museum?

TEKST: MARTIN GRÜNFELDT

organismer? Dette problemet har ledet oss 
i retning av et nytt sensorisk terreng, via 
lydkunst. I vårt arbeid blir lyd en metode 
for å kunne sanse sammenfiltringen av or-
ganismer og objekter uten tydelige grenser. 
Vi prøver å smuglytte til de muligens uhør-
bare lydene av sammenfiltring, vekst og 
nedbrytning for å skape metabolske forbin-
delser mellom objekter og organismer (inn-
befattet oss selv) hinsides natur og kultur.

Martin Grünfeld er adjunkt ved Center for Basic 
Metabolic Research og Medicinsk Museion ved 
Københavns Universitet.
Artikkelen er oversatt fra dansk av Sindre Andersen.

FAKTA // 

❱❱   I midten av august 2021 åpnet The Living 
Room for besøkende på Medicinsk Mus-
eion. Les mer om prosjektet på museion.
ku.dk/living-room.

❱❱   Prosjektet er blitt til i et samarbeid mellom 
forskere, lydkunstnere, konservatorer og 
kuratorer.

(AV)LYTTING: Lyd- og 
performancekunstneren Maria Brænder i 
gang med å installere spesialbygde JRF 

kontaktmikrofoner som kanskje kan la oss 
avlytte sammenfiltringen av objekter og 

organismer. 
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TRYLLEKUNSTNERE: Østerssopp er metabolske tryllekunstnere med evne til å vokse i selv de mest gjenstridige materialer. 

TILFELDIGE GJENSTANDER: Da vi tok over kjellerrommet, viste det seg å være et 
skattkammer av tilfeldige objekter, som vi nå tar inn i vår praksis. 

VÅRT PROSJEKT
LIVING ROOM
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Hvordan gi løven stemme? Hva vil den si 
om den kan snakke? Hvordan kan samar-
beid med interesserte folk med bakgrunn 
fra DR Kongo være meningsfullt for del-
takerne i prosjektet og gi Kongosamlin-
gen et nytt lag av mening og liv i sam-
tiden? 

ANDRE FORTELLINGER 
ENN KOLONITIDENS
Kongosamlingen er en av Kulturhistorisk 
museums største. Den teller ca. 3000 gjen-
stander, og et stort antall er samlet inn 
av nordiske sjøfolk, offiserer og leger som 
arbeidet i kong Leopolds skrekkregime 
fra 1884 til 1908. I samarbeidsprosjektet 
om denne samlingen er det nettopp ikke 
kolonihistorien som er det interessante, 
men gjenstandenes bruk og betydning tid-
ligere og samtidig. Det er også et mål å sikre 
at gjenstandene blir tilgjengelige for men-

nesker som bor i Norge i dag, og spesielt for 
dem som selv har bakgrunn fra Kongo.

Prosjektet "Kongo - undring - samling 
- diskusjon" bygger på langvarige relas-
joner og samarbeid mellom personer fra 
kongolesisk diaspora og ansatte ved mu-
seet og er en videreføring av prosjektet 
Kongoblikk (2016–19), som igjen sprang 
ut av kontakt gjennom utstillingen Kon-
gospor i 2007. 

PROSESSEN ER MÅLET
I prosjektet legger vi vekt på betydningen 
av prosess og langvarige relasjoner om-
kring museumssamlinger. Det innebærer 
at vi alle må ha en stor grad av åpenhet 
for innspill og uforutsette hendelser un-
derveis. Vi må jobbe fram felles forståelse 
om at prosessen er målet. En for sterk 
målstyring fram mot en utstillingsdato 
eller en rapporteringsfrist kan ødelegge 

energien, interessen og entusiasmen for 
prosjektet for interesserte personer fra ek-
sterne miljøer.  

Dette er en type arbeid ingen av deltak-
erne har gjort før. Usikkerhet vil nødven-
digvis være en viktig ingrediens. Museet 
er nødt til å dele autoritet og gi opp makt 
– og å lytte aktivt til samarbeidspartnerne. 
Det er nå disse førstegenerasjons flyktnin-
gene og -migrantene er her i Norge, med 
sin spesielle kunnskap og erfaringsbak-
grunn. De kan bidra til å gi ny og nyansert 
mening til de historiske samlingene og 
kanskje også til å skape bredere forståelse 
mellom folk med ulike bakgrunner og 
holdninger til hva kunnskap er.

TILBAKEFØRING IKKE NØDVENDIGVIS 
LØSNINGEN
For gjenstandssamlinger som har en his-
torie knyttet til kolonitiden og befinner seg 

i europeiske museer, er det ofte fysisk til-
bakeføring, repatriering, som dukker opp 
som en type «avkoloniseringsløsning» på 
den problematiske historien disse gjen-
standene vitner om. Men dette er ikke 
den eneste løsningen. For folk med røtter 
i (f.eks.) Afrika kan det å knytte gjenstan-
dene til noe annet enn overgrep og impe-
rialisme oppleves vel så naturlig. Kolo-
nitiden var en epoke som absolutt preger 
samtiden, men samlingen har langt mer å 
fortelle om. 

I dette prosjektet er dermed ikke ideen 
om fysisk tilbakeføring så interessant. 
Samarbeidet mellom museet og inter-
esserte personer i ressursgruppa baserer 
seg på forventninger om at både deltak-
erne, museet og samlingen vil fortsette 
å leve, eksistere og å fungere i Norge i 
framtiden.  Forslaget om å lage en forp-
liktende avtale mellom museet og kon-

gomiljøet kommer fra ressursgruppa. 
Uenighetsfellesskapet kan sies å foregå 
mellom prosjektgruppa og museets ibo-
ende strukturer, strukturene som kom-
mer til syne gjennom ideer om eierskap 
og hvordan forvaltningen av disse stat-
lige samlingene foregår. 

KAN FINNE FELLES HISTORIE
I dette prosjektet vil vi ikke kuratere og 
formidle andres uenigheter, men jobbe for 
å komme fram til en god avtale som sikrer 
både tilgang til og informasjonsflyt om 
museumssamlingene med opprinnelse fra 
DR Kongo.

Følgende sitat fra Honoratte, deltaker i 
ressursgruppa, er grunnlaget for avtaleut-
kastet 

Samlingene forener kongolesere på 
mange måter, og gjenstandene er fra hele 
Kongo, på samme måte som kongolesere i 

Norge har bakgrunn fra ulike steder i DR 
Kongo. Dette gir muligheter for å finne 
frem til felles temaer og kongoleseres 
felles historie. Gjennom samlingene ek-
sisterer en relasjon mellom museet og 
kongolesere i Norge. Gjenstandene er 

FAKTA // 

Uenighetsfellesskapet er et prosjekt 
i regi av Nasjonalt museumsnettverk 
for minoriteter og kulturelt mangfold 
(Mangfoldsnettverket), koordinert av Oslo 
Museum; Interkulturelt Museum. Uenig-
hetsfellesskap er egentlig et annet ord 
for demokrati. Begrepet utfordrer idealet 
om at alle må være enige, og ser heller på 
uenighet og konflikt som noe verdifullt, så 
lenge vi er enige om spillereglene.

Fruktbar uenighet 
om Kongosamlingen

VÅRT PROSJEKT
UENIGHET

Hvis ikke løven kan snakke, blir jegerens fortelling bare tomme ord, sier et afrikansk 
ordtak. Det er en inspirerende inngang til å reflektere rundt arbeidet med den store 
Kongosamlingen ved Kulturhistorisk museum. 

TEKST: TONE CECILIE KARLOGÅRD

UNDERSØKER: Isabelle Riziki 
og Buchengende Lola undersøker 

musikkinstrumenter i magasinet. Lola er selv 
musiker og i møtet med disse trommene 

deler han fortellinger om hvordan materialene 
skaffes, hvilke dyr og trær de er laget av og i 

hvilke sammenhenger de brukes
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der – de forsvinner ikke i morgen. Det er 
et felles ønske at gjenstandene skal være 
tilgjengelige for samtiden og for våre et-
terkommere. Gjennom dette samarbeidet 
ønsker vi å realisere denne visjonen. 

HVEM REPRESENTERER?
Totalt er det ca. 5000 personer i Norge i 
dag som regnes til diasporabefolkningen 
med bakgrunn fra Kongo. Ressursgruppa 
knyttet til KUSD består av kjernedeltak-
ere som teller fire personer, tre som kom 
i kontakt med museet i 2007 i sammen-
heng med den store nordiske utstillingen 
Kongospor – Norden i Kongo, Kongo i 
Norden, og en som har kommet inn sei-
nere. Fra museets side deltar samling-
sansvarlig fra KHM og undertegnede som 
mangfoldskurator.

Hovedmotargumentet for å etablere 
denne avtalen er spørsmålet om repre-
sentasjon. Hvem skal snakke på vegne av 

diasporagruppa? Spørsmålet om repre-
sentasjon har blitt foreslått løst ved at en 
av foreningene som er dannet i det kon-
golesiske diasporamiljøet, skal stå som 
partner i saken og signere denne avtalen. 
Avtalen kan så inneholde en formulering 
som sikrer at denne foreningen jobber i 
samarbeid med museet om å tilgjengelig-
gjøre kunnskap om samlingene til inter-
esserte.

I et internseminar i museet om såkalt 
avkolonisering av samlingene var temaet 
kildegruppers tilgang til museumssam-
linger. Prosjekter som dette ble karakteris-
ert som «identitetspolitikk satt i system». 
«Et menneske har ikke noe mer kunnskap 
om samlingene selv om besteforeldrene 
var fra Kongo», ble det for eksempel sagt. 
For å tenke nytt om forvaltning og for-
midling av denne typen samlinger er det 
nyttig at slike argumenter kommer fram i 
diskusjoner. 

OGSÅ FOR KOMMENDE GENERASJONER
Prosjektgruppas holdning er at muse-
umssamlinger skal være tilgjengelige for 
et bredt publikum, og spesielt de som er 
samlet inn hos folk som har etterkommere 
her i landet som viser interesse for museet 
og samlingene. Det å produsere mer av 
samme type kunnskap som den museet 
allerede har – hvem som har eid tingene 
og solgt / gitt / blitt fratatt dem til museet 

– er ikke hovedmålet. Derimot er vi inter-
essert i hvordan gjenstandene virker i dag 
og i framtiden, i de uforutsette koplingene 
og nye refleksjonene som kan oppstå. Som 
kildegruppa uttrykte: «Disse gjenstan-
dene er her. Om interesserte mennesker 
møter dem, betyr det at de får nye betyd-
ninger og lag av mening.» Hvis de bare 
ligger i fred på magasinet, er løven taus. 

Forslaget om å opprette avtalen har 
gradvis møtt mer og mer velvilje. Det dis-
kuteres for tiden i ledelsen i KHM. Målet er 
at den kan tjene som utgangspunkt i møte 
med andre grupper som ønsker lignende 
tilgang til samlingene.

I DET ALLER HELLIGSTE
Prosjektgruppa har valgt ut gjenstander 
de vil se nærmere på, og besøkt magasinet 
på Økern flere ganger. Et utvalg av gjen-
standene skulle stilles ut i sammenheng 
med en markering av Kongos nasjonal-

dag i Historisk museum først i 2020, men i 
både 2020 og 2021 ble markeringen avlyst. 

Det er høy terskel for å komme inn i det 
aller helligste, selve magasinet, der gjen-
standene oppbevares, spesielt fordi loka-
lene ikke er bygget som besøksmagasin. 
Men å skape entusiasme og interesse for 
de historiske samlingene forutsetter at 
folk får oppleve dem – og gjerne slik de 
så omsorgsfullt og ryddig er organisert 
inne i museumsmagasinet. Det er jo helt 
vidunderlig å oppleve hvordan gjen-
standene blir ivaretatt, det ligger mye 
kunnskap og omtanke her.

Likevel er det spennende å utforske 
flere muligheter for å ta vare på, bruke og 
samarbeide om museumsgjenstander. En 
effektiv måte å holde liv i samlingene på 
er å slippe interesserte folk inn og slippe 
gjenstandene ut – la friksjoner utspille seg 
– la uenighetene blomstre. Slik, gjennom 
å åpne opp, gi slipp på kontroll og la folk 

som er interessert, slippe til, kan løven få 
en stemme og si viktige ting.

Lørdag 25. juni i år skal Kongos nasjon-
aldag igjen markeres i Historisk museum. 
Ungdommer har uttrykt et sterkt ønske om 
å delta i planleggingen i år. Museet lanserer 
en publikumsvennlig portal til Kongosam-
lingen og skal runge av kongolesisk rumba, 
som fikk status som immateriell verden-
sarv på UNESCOs liste i 2021. Slik pågår sa-
marbeidsprosessen videre inn i framtiden.

ANBEFALT LESNING: 

❱❱   Anders Bettum i Nordisk Museologi: 
View of Communities of disagree-
ment in the museums (uio.no)

❱❱   Lars Laird Iversen: Uenighetsfelles-
skap – blikk på demokratisk sam-
handling, Universitetsforlaget 2014 

FAKTA // 

«Kongo – samling – undring – diskusjon» 
(KUSD) er et prosessorientert prosjekt 
for å samle erfaringer og refleksjoner 
fra og øke kunnskap om hvordan vi kan 
etablere gode metoder for å gjen-
nomføre samarbeidsprosjekter og gi 
flere tilgang til og definisjonsmakt over 
museumssamlinger. 

LANG HISTORIE. Samarbeidet rundt Kongosamlingen bygger på relasjoner som har utviklet seg over lang tid. Dette er fra utstillingen Kongoblikk 
(2015), Fra venstre: Isabelle Riziki Maroy - medkurator, Gabriel Kilimakas og Mirelle Sengi fra kildegruppen og Farideh Faramarzi, magasinforvalter. 

Honoratte Mundi Muhanzi, Kjersti Larsen og Sifa Chondo samarbeider på seminar i magasinet 
til Kulturhistorisk museum på Økern, november 2019.
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18 norske museer er med i «Samlingenes 
mange stemmer», et prosjekt over tre år, 
støttet av Kulturrådet. «Revitalisering av 
eksisterende samlinger» heter delpros-
jektet Museum Stavanger (MUST) er med 
i. Vi møter konservator og historiker Mette 
Tveit, ansvarlig for «Samlingsforvaltning 
– redskap for etiske problemstillinger», 
som de igjen har kalt sitt underprosjekt. 
Med seg i arbeidet har hun møbelsnek-
keren Michael Heng, som også burde ha 
tittelen detektiv. 

INNGANG TIL NY KUNNSKAP
– Hva er et mangfoldsperspektiv, slik dere 
ser det?

Mette Tveit: – Det går på både kjønn 
og klasse, sosialt, kulturelt og økonomisk. 
I Stavanger er 22 prosent av innbyggerne 
født i et annet land. Det bor over 170 nas-
jonaliteter her. Vi ønsker å få ny kunnskap 
om samlingenes kontekst og bedre 
oversikt over hva vi har i samlingen – og 
over hvilke ulike historier gjenstandene 
kan fortelle.

– Dette mangfoldsperspektivet på sam-
ling er egentlig ganske nytt. Vi ser at sam-
lingen vår har hull og mangler. Det kom-
mer først og fremst av at den er registrert i 
sin samtid. Så når vi søker etter gjenstand-
er til forskning eller utstillinger, er det ikke 
alltid like lett å finne det vi ønsker, fordi 

det ikke er registrert med rett søkeord, 
eller at informasjonen faktisk ikke finnes. 

– Har dere fått kommentarer på at mang
foldsperspektivet mangler?

Heng: – Mest internt. «Hvor blir ar-
beidsfolk av?» spørres det. Det er svært 
mange gjenstander fra rike, pene hjem.

Tveit: – Da vi lagde utstillingen Verdens 
rikeste land om barn som vokser opp i fat-
tige familier, fant vi at det ikke var mulig 
å spore gjenstander i samlingen som var 
knyttet til fattige eller vanskeligstilte 
gjennom tidene. Kanskje har vi slike gjen-
stander, men de var vanskelige å finne i de 
nåværende registreringene.

MER ENN KRISTENDOM
– Hvorfor ville dere være med i akkurat 
dette prosjektet?

Tveit: – Utgangspunktet er en ny, byhis-
torisk utstilling som skal stå klar til byju-
bileet i 2025. Den har blant mye annet det 
religiøse aspektet med seg. Byjubileet er 
også et kirkejubileum for Stavanger dom-
kirke. I prosjektet vi er med i, ser vi på re-
ligion før og nå og hvordan det har preget 
og preger byen. 

– Vi er opptatt av at vi skal representere 
byens mangfold. Da er det altså ikke bare 
kristendom vi skal tenke på. Så dette ble en 
fin inngang til å revitalisere samlingen og til 
å få en mer aktiv innsamling av gjenstander.  

– Hvordan gjør dere dette, helt konkret?
Tveit: – Vi skal foreta en metodisk 

gjennomgang av samlingen, og se den i 
et mangfoldsperspektiv. Hvordan vi prak-
tisk skal gjøre dette, er noe vi trenger mer 
kunnskap om og håper å få innspill på fra 
nettverket. Men vi vet at vi vil samarbeide 
med religiøse samfunn i byen. Vi trenger å 
lære mer om gjenstander vi har funnet, og 
vil vil invitere alle vi har gjenstander fra, 
til å ta en kikk. Samtidig søker vi aktivt 
etter nye.

MÅ SKRIVE OM HISTORIEN
– Noen kvalifiserte antakelser om hva dere 
vil finne?

Heng: – For tiden er jeg dypt inne i 
kirkekunstsamlingen vår fra 1600-tallet, 
i samarbeid med Arkeologisk museum, 
Universitetet i Stavanger (UiS). Vi har tatt 
utgangspunkt i gjenstandene og nøstet 
oss videre. Det har ført til oppsiktsvek-
kende oppdagelser. 

– Anders Lauritsen Smith har frem til 
nå fått æren for prekestolen og epitafiene 
i Stavanger domkirke, slik han har fått for 
flere verk fra 1600-tallet. Men når vi sjek-
ket primærkildene, fant vi ikke noe som 
tyder på at Anders Lauritsen, eller Anders 
Smith som er navnet han har blitt tillagt 
senere kilder, var billedhugger. Ei heller 
arkitekt, eller matematiker som han også 

er blitt omtalt som. Han var maler, men 
ikke en veldig stor en. Det er hans etter-
kommere som har gjort ham til et stadig 
større geni. Lauritsen selv var fattig, men 
hans sønn gjorde økonomisk suksess, og 
hans etterkommere ble en del av den me-
ktige Kielland-familien. Første gang man 
kan lese om Lauritsen som billedhugger, 
er i 1858. Da tilskrives han prekestolen i 
Stavanger, 200 år etter at den ble bygget. 
Det var på den tiden nasjonen skulle byg-
ges og helter skapes.

– Dette betyr at ditt detektivarbeid sam
men med Arkeologisk museum har sørget 
for mer jobb til for eksempel Nasjonalmu
seet, KODE, Nordenfjeldske Kunstindus
trimuseum, Ålesund museum og en masse 
kirker. Alt de har, som de trodde var av 
Anders Lauritsen Smith, får en ny historie. 
Hva tenkte du da du fant ut dette?

Heng: – Jeg gikk jo litt i spinn, jeg 
gjorde det. 

Tveit: – Det omskriver jo sentrale del-
er av kunsthistorien. Frem til nå har man 
bare forholdt seg til sekundærkilder. Den 
samme fortellingen har blitt reprodusert 
gang på gang. Nå som Michael sjekket 
primærkildene, kom vi videre. 

 Heng: – Jeg har holdt på med dette i to 
og et halvt år, sammen med Hans Eivind 
Ness som er pensjonert statsarkivar og 
1600-tallshistoriker. Det er et veldig tett og 

fint samarbeid. Det jeg ser som håndverker, 
ser han i det skriftlige. Jeg har lenge vært 
skeptisk til Anders Smith. Det er ingen 
kilder som knytter ham til Bergen, samtidig 
som det finnes masse arbeider der som han 
skal ha laget. Men når vi ser nærmere etter, 
dukker Peiter bildehogger opp overalt. Tils-
varende kjenner vi ikke til noen billedhug-
gerarbeider i Stavanger før prekestolen fra 
1658. Etter denne tiden er det en mengde 
arbeider. Dette stemmer overens med de 
skriftlige kildene som forteller at det var en 
billedhugger her i denne perioden.

DYRT FALSUM
– Det er noen møbler som er spesielt inter
essante. Fortell!

Heng: – Vi har for eksempel et hjørne-
skap som viser seg å være av Peiter billed-
hugger. Da museet kjøpte skapet i 1918, 
trodde de det var av Anders Lauritsen 
Smith. Kjøpssummen var 9000 kroner. På 
den tiden kunne du få en tomannsbolig 
for 5000 kroner. Aldri før eller siden har 
museet brukt så mye penger på en gjen-
stand, relativt sett. Det sier litt om hvor 
stort navn Smith var. Problemet er bare at 
historien ikke stemmer.

– Gjenstandene er viktige kilder, med 
flere lag informasjon knyttet til seg. Ut-
seendet forteller noe, det gjør også for 
eksempel påmalt tekst. Det hele er et stort 

puslespill. Når vi undersøker konkrete 
møbler, detter mer og mer på plass. Akku-
rat nå leter vi veldig etter et såkalt Anders 
Smith-skap som vi vet var i privat eie i 1928.

Sitter du på informasjon eller er uenig 
i MUSTs antakelser, ta kontakt med 
Michael Heng. Han er klar for alt som kan 
revitalisere samlingen i enda større grad! 

SAMLINGENS MANGE STEMMER

 
HVA: 3-årig prosjekt med støtte fra Kultur-
rådet. Første fysiske møte juni 2022.
HVEM: 14 museer er involvert i tre ulike 
hovedprosjekter, med 20 underprosjekter. 
De tre hovedprosjektene er: Revitalisering av 
eksisterende samlinger, ledet av Levanger 
fotomuseum, Nyinntak koblet spesielt til mi-
noriteter, ledet av Museene i Akershus (MiA), 
Bryt fasaden, ledet av Randsfjordmuseet. 
KOORDINATOR: Anders Bettum fra 
Interkulturelt museum / Oslo Museum, som 
også er ansvarsmuseum for Nettverk for 
minoriteter og kulturelt mangfold – kalt 
Mangfoldsnettverket.

VIKTIGE KILDER: Dette 
er en detalj fra et epitafium 

(minnetavle) i Time kirke i 
Bryne. Ved å studere denne 

og andre bevarte trearbeider 
fra 1600-tallet, har Michael 
Heng blitt stadig sikrere på 

at den etablerte historien 
må skrives om. 
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Detektivarbeid 
i Stavanger
Museum Stavanger håper deltakelsen i «Samlingenes mange stemmer» 
gir mer bevisst innsamling og ny forståelse. Nye undersøkelser av gjen-
standene har allerede ført til at kunsthistoren må skrives om. 

TEKST: ANN-MARI GREGERSEN OG ELLEN LANGE

 INSPIRERENDE: – Det er kjekt å være 
med i nettverk, møte folk med erfaringer 
som gir ideer til nye metoder og spørsmål til 
samlingene, sier møbelsnekker og detektiv 
Michael Heng og konservator Mette Tveit. 
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Ute av fokus? 
Snapshots fra museums-
fotografiets verden
Kan museene utnytte fotografenes visuelle 
og teoretiske kompetanse bedre? Og bør 
vi reflektere mer over hvordan publikum 
oppfatter museumsfotografiet?

TEKST: ØYSTEIN RYGG HAANÆS
KARLA OG KUA: – Norges arktiske 
universitetsmuseum gjorde mye 
dokumentasjonsarbeid i Nord-Norge på 
1960- og 1970-tallet, da deler av den 
tradisjonelle kystkulturen var i ferd med 
å forsvinne. Dette bildet er jeg glad i, 
fordi det ikke bare viser nærhet mellom 
kua og Karla, men også fordi fotografens 
tilstedeværelse reflekteres. Det tar tid 
å få til et slikt bilde. I lys av nyere ideer 
om menneske og mer-enn-menneske-
relasjoner kan bildet også fungere som et 
eksempel, sier Hanne Hammer Stien
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Selvrefleksjon er en paradegren i Muse-
ums-Norge. Hvorfor er vi? Hvorfor gjør 
vi som vi gjør? Ett musealt fenomen har 
likevel unndratt seg sjelegransking: mu-
seumsfotografiet. Ikke kunstfotografiet, 
som krever refleksjon fordi det er kunst, 
men dokumentasjonsfotografiet og i 
kanskje enda større grad gjenstands-
fotografiet.

OPPFANT FORSKNINGSFELTET
Da kunsthistoriker Hanne Hammer Stien 
i 2017 tok doktorgrad på bildebruk i kul-
turhistoriske museer, mente førsteoppo-
nenten at hun hadde oppfunnet sitt eget 
forskningsfelt. 

Det er underlig. 
Fotografiet og det kulturhistoriske mu-

seet forlot fødestuen omtrent samtidig for 
drøyt 200 år siden, og fotografering ble 
raskt en yndet praksis i museenes sam-
lingsvirksomhet. Nå skulle alle verdens 
bestanddeler fotograferes. 

Stien, som er førsteamanuensis ved 
Universitetet i Tromsø, mener det i dag er 
vanskelig å tenke seg de kulturhistoriske 
museenes eksistens uten fotografiet. 

Årsakene til manglende indremedisinsk 
eksaminasjon kan være mange. Kanskje 

kan det være vanskelig å få tak på fotogra-
fiet, fordi det er et «ureint» objekt. Det er 
både en gjenstand i seg selv og en gjengiv-
else av noe annet. 

– Ideen om at bildene skal illustrere noe 
utenfor dem selv, gjør at vi ofte glemmer å 
diskutere bildenes virkninger. Det gjelder 
også i museene, og spesielt i museumsut-
stillingene. Ellers har jo andre ting enn 
fotografiske objekter tradisjonelt vært 
museumssamlingenes hovedanliggende, 
og derfor har først og fremst disse «andre 
tingene» blitt gjenstand for museologisk 
refleksjon, sier Stien.

Det er fortsatt et ideal om at 
gjenstands bildene skal fremstå 

som nøytrale og uproduserte.

RELASJONER GIR 
FOTOGRAFIET MENING 
Selvsagt reflekteres det over fotografi-
ets rolle i museene, men primært i fo-
tografenes og fotoarkivarenes nettverk, 
uten at refleksjonene nødvendigvis stiger 
til overflaten i tverrfaglige fora. 

Håkon Bergseth er fotograf på Norsk 
Teknisk Museum på tolvte året og levende 
opptatt av hvordan museene kan utnytte 
fotografiets muligheter bedre. Ikke minst 
når det gjelder gjenstandsfotografiet. 

– Det er en lang tradisjon i museene 
for å se gjenstandsbildene som substitut-
ter for gjenstandene. I en museal ramme 
ser man rett igjennom fotografiet. Denne 
rammen innbyr ikke til å reflektere over 
hva det innebærer å se på et bilde frem-
for en gjenstand. Det er fortsatt et ideal 
om at gjenstandsbildene skal fremstå som 
nøytrale og uproduserte; uten påvirkning, 
sier han.

Museene har tradisjonelt oppdratt sitt 
publikum til å tolke det som serveres i 
museal sammenheng, som «sannhet», 
og kanskje henger denne holdningen ig-
jen når det gjelder akkurat fotografiet. 
Bergseth vil gjerne at museene skal bli 
flinkere til å forholde seg til at alle fotogra-
fier er fortolkninger, og til å utvikle prak-
siser som ivaretar dette aspektet.  

– På Teknisk museum har vi i flere sam-
menhenger tatt gjenstandsfotografier der 
vi gjør det tydelig at fotografiene er bilder 
og dermed også fortolkninger. Vi har gjort 
bildene mindre «gjennomsiktige» ved å 

FOSTERPREPARAT SOM KOMPLEKST MUSEUMSOBJEKT: – Dette er et godt eksempel på bilder av gjenstander som man må 
forholde seg til som bilder. Det er tatt av kollega Ingrid Aas i forbindelse med Tingenes metode-prosjektet. Hun ønsket å se preparatene i nye 
sammenhenger og er inspirert av barokkens stillebentradisjon og memento mori-motiver, sier Håkon Bergseth. 
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plassere dem tydelig mellom gjenstanden 
og betrakteren. 

Han viser f.eks. til et fotografi av foster-
preparater tatt av kollega Ingrid Aas, som 
lot seg inspirere av barokkens stilleben-
tradisjon og memento mori-motiver.

– Her presenteres menneskelige 
levninger på en ny og uvant måte. Ele-
mentene som er plassert inn i bildet, 
kan være med på å tematisere liv og død 
og gir betrakteren noe å tenke med, sier 
Bergseth.

– DÅ GÅR DIN KARRIÄR ÅT HELVETE 
Det var responsen Mari Hildung fikk av fo-
tonestoren Anders Petersen i Stockholm i 
1999 da hun som nyutdannet fotograf for-
talte at hun skulle bli museumsfotograf i 
Norge.

Petersens helvete viste seg å være et triv-
elig sted, og 23 år senere jobber Hildung 
fortsatt på Perspektivet Museum i Tromsø. 
Det er et av museene som satser mest på 
det Stien kaller «museal fotodokumentas-
jon», der museet selv fotograferer fra be-
stemte miljø med tanke på utstilling.

– Jeg har blant annet fotografert rus-
siske sjømenn i Tromsø, ungdommelig 

rockekultur og religiøse fellesskap i byen. 
Prosjektlederen valgte hvor vi skulle do-
kumentere, og foreslo av og til motiv for 
meg, men det var ut fra mitt hode bildene 
ble tatt, sier Hildung.

I forbindelse med utstillingen Homo 
Religiosus fotograferte hun mennesker i 
bønn og andre situasjoner hun beskriver 
som «nakne». Noen tok knapt notis av 
henne; andre var seg svært bevisste at det 
var fotograf til stede. 

– Det er uansett viktig å understreke 
at bildene representerer mitt blikk på et 
bestemt utsnitt av verden. Utstillingene 
representerer et av flere mulige perspektiv 
på virkeligheten; ikke «sannheten». Det er 
også derfor vi heter Perspektivet Museum, 
sier hun.

I POTETSJIKTET
Hildung lurer ellers av og til på om hun 
faktisk er fotograf, siden stadig mer tid 
går til å pushe «eye candy» på Instagram, 
Facebook og andre sosiale medier for å 
trekke publikum til museet.

Her er hun i selskap med mange andre 
museumsfotografer. Ifølge informasjon 
fra Institusjonsfotografenes forening (IFF) 

og museenes egne hjemmesider er det an-
slagsvis 60–70 fotografer ansatt på norske 
museer, men de færreste jobber kun med 
fotografering. De digitaliserer, arkiverer 
og kommuniserer, hører definitivt til mu-
seumsverdenens potetsjikt og kan brukes 
til det meste.

VARANGERS FØRSTE 
MUSEUMSFOTOGRAF
Museenes egne fotografier har blitt vik-
tigere de siste årene, særlig for utstill-
ingene. (Planer for forvaltning av de nye 
bildene skorter det ifølge Stien gjerne litt 
på.) Stadig flere små museer ansetter egne 
fotografer. En av dem er Monica Milch 
Gebhardt, som ble ansatt som samlings-
forvalter ved Vadsø museum – Ruija kven-
museum i 2011 og fikk ordet «fotograf» inn 
i stillingsbeskrivelsen i 2018. 

Gebhardt passer potetmetaforen som 
hånd i hanske: Fotograf for tre avdelinger 
i det konsoliderte Varanger museum, ans-
varlig for fotosamlingen ved kvenmuseet 
og prosjektleder for nyåpningen av mu-
seet i Vadsø i 2021 etter at NRK Finnma-
rks håpløst utdaterte distriktskontor var 
omskapt til et moderne museumsbygg. 

HINDUISTISK RITUAL I TROMSØ: 
– Dette er et hinduistisk ritual fra Tromsø 
i 2012, fotografert som del av prosjektet 
Homo Religiosus. Det kan oppstå noen 
fine fotograferingsøyeblikk når en religion 
som vanligvis utøves i varmere strøk, skal 
praktiseres i Tromsø, sier Mari Hildung. FO
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SÅNN KAN DET OGSÅ GÅ: – Dette fotoet er arkivert med beskrivelsen «Uklart bilde av 
to merkelige poteter på Jøraholmen i Øvre Alta. To pakker margarin og en fyrstikkeske for 
å sammenlikne størrelse». Kontekst betyr alt.  Vi ender opp med å måtte bruke slike bilder 

om potetplukking i utstillinger når vi ikke vet potetplukkernes etniske tilhørighet og relevans i 
utstillingssammenhengen, sier Monica Milch Gebhardt. 
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– Jeg hadde også ansvaret for fotogra-
fiene i den nye basisutstillingen «Møtet 
med Ishavet», som handler om kvensk 
kultur, reiseruter, historie og samtid. Vi er 
ansvarsmuseum for kvensk kultur, og det 
er viktig for oss å vise at kvenene lever i 
Norge i dag, sier Gebhardt.

Hun har ellers erfart at samlinger der 
fotografiene er tatt helt ut av kontekst, byr 
på problemer. 

– Under nyåpningen skulle vi ha en 
montasje av kvener, norskfinner og 
finskættede nordmenn i taket. Problemet 
var at bildene våre ikke var utstyrt med et-
niske merkelapper, forteller hun.

Gebhardt bestemte seg for å samle inn 
nye bilder, og alle som regnet seg som 
kvener, norskfinske eller finskættede, 
kunne donere bilder til museet. 

Hos Gebhardt finner vi også et godt ek-
sempel på at fotografiet ikke er noe statisk 
fenomen: 

– Vi samarbeider med Vadsø historielag 
om å samle lokalhistoriske bilder fra livet 
i Vadsø. Siden folk helst vil beholde origi-
nalene selv, blir museets «gjenstander» for 
første gang digitale filer. Det er nytt for oss.

– DU FÅR IKKE BETALT FOR Å TENKE 
Det er ellers fristende å spørre hvor fo-
tografene står på den museale rangs-
tigen sammenlignet med f.eks. kura-
torene. Oppfattes fotografering fortsatt 
som en støttefunksjon for de ekte mu-
seale funksjonene?

Lill-Ann Chepstow-Lusty er ikke i tvil. 
Hun er fotokunstner, har vært kurator og 
har 35 års fartstid som mynt- og gjenstands-

fotograf. Som kurator for utstillingen Ja vi 
elsker ved Kulturhistorisk museum under 
Grunnlovsjubileet i 2014 styrte hun skuta 
suverent og inviterte Hells Angels inn i fei-
ringen. Hun ville vite hva frihet betydde for 
dem. Som gjenstandsfotograf samme sted 
fikk hun en gang klar beskjed av en over-
ordnet om at hun ikke var betalt for å tenke. 

– Det er dessverre fortsatt en del mu-
seumsansatte som ser fotografering som 
en rent teknisk øvelse som ikke krever 
nevneverdig hjerneaktivitet, sier hun. 

Chepstow-Lusty er en pioner innen 
postmodernistisk fotokunst og er kjent 
for sin utforsking av bl.a. seksuelle iden-
titeter og kulturer i samfunnets randson-
er. Hun tar ofte iscenesatte bilder preget 
av ironi og humor. Denne krysningen av 
kunst og dokumentasjon er ifølge Stien 
del av en trend der grensene mellom mu-
seal fotodokumentasjon og kunstfotografi 
blir stadig mer uklare.

Både Stien og Chepstow-Lusty mener 
det er en styrke mer enn et problem at 
grenseoppgangene forsvinner. Sistnevnte 
sier det slik: 

– Det viser at museene ikke forvalter 
virkeligheten, men versjoner av den. Det 
gjelder ikke bare fotografiet, men alt et 
museum presenterer. Alt er en eller flere 
personers fortolkning av et tema. I mine 
prosjekter, som mange oppfatter som 
spik, spenna gærne, er det veldig tydelig 
at vi snakker om en subjektiv fortolkning 
av virkeligheten. I en del andre museum-
sprosjekter er det kanskje ikke like tydelig 
for betrakteren. Det går det an å reflektere 
mer over.

NÅR FOTOGRAFEN TENKER: 
– Dette er det som skjer når en fotograf tenker. En samisk 
kvinne på besøk på Kulturhistorisk museum ble sint på 
grunn av minimal samisk representasjon på museet. Jeg 
fant en ledig monter, og hun var sporty nok til å ta rollen 
som levende utstillingsobjekt for å få frem poenget sitt. 
Dette var i 1994, og ingen var mer overrasket enn meg da 
RiddoDuottarMuseat i Karasjok i 2011 plutselig spurte om 
lov til å bruke bildet i en rapport fra en konferanse i Paris, 
i en artikkel som handlet om presentasjonen av samisk 
kultur på museum, sier Lill-Ann Chepstow-Lusty. 
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MUSEUMMAJA

Maja Musum er så engasjert i museum at hun fortjener en ekstra e 
i etternavnet og en fast spalte. Her luftes store, små, viktige, rare 

eller interessante museale problemstillinger
FOTO: SIGRID TVEITEN ROHOLDT.

Årets årsmøte i Museumsforbundet var i 
Telemark. Vertskapet på Telemark Muse-
um var ikke snauere enn at de lot sitt nas-
jonale museumskollegium få en sniktitt i 
den nye utstillingen, Alt dette er ditt. Kun 
dager før åpning, også kjent som de verste 
dagene i museumsansattes liv.

GJENSTANDEN SEG SELV NOK?
Utstillingen var stor, vakker og fasciner-
ende. De ellers så utilgjengelige sam-
lingene var åpnet opp og tømt utover: 
porselen, gilde tekstiler, glass og maler-
ier. Alt dette er ditt – se på det, oppdag 
det! Museet innledet med å fortelle om 
tanken bak utstillingen: Her er ingen 
rød tråd, ingen kronologi og ingen or-
den. Bare gjenstander. Samlingen, i seg 
selv. 

Besøket i Brekkeparken fikk meg til å 
tenke på andre relativt nye utstillinger, 
for eksempel Impulser på Lillehammer 
museum, Maihaugen, Tidsrom på Norsk 
Folkemuseum og Bevare meg vel på 
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Også de vakre, spennende, også de 
preget av en overflod av gjenstand-
er. Riktignok er utstillingene på ingen 
måte like og har hver sin overordnede, 
tydelige tematikk, for eksempel at sam-
lingene er felleseie, at de har røtter i 
ulike steder og kulturer eller er viktige 
å bevare. 

Men utstillingene har likheter i sitt 
tydelige gjenstandsfokus, den store 
mengden av dem, og i fraværet av den 
kritiske og kontekstualiserende metoden 
som kjennetegner samfunnsrollearbei-

det. I museenes presentasjoner av ut-
stillingene understrekes også volumet 
av gjenstander som en attraksjon eller 
kvalitet i seg selv.  Kan vi ane konturene 
av en ny trend i kulturhistoriske utstill-
inger? En dreining tilbake til gjenstanden 
som seg selv nok? 

DET ULMER
Det er ikke sikkert at dette er en riktig 
observasjon. Det er heller ikke sikkert 
at det er en riktig hypotese at denne 
antatte gjenstandsdreiningen er en 
reaksjon på samfunnsrollen. Gjenstand 
og samfunnsrolle kan naturligvis sitte 
sammen på kjellerlemmen. Men hvis 
det økte gjenstandsfokuset er en mo-
treaksjon, hva er de i så fall en reaksjon 
mot? 
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Petter Snekkestad påpekte i siste Mu-
seumsnytt fraværet av alvorlige konflik-
tlinjer i det norske museumsmiljøet. Jeg 
skal gi ham rett i at det er vrient å få mu-
seumsfolk til å debattere. Du skal smelle 
relativt hardt med døra før det avsted-
kommer noen reaksjon, ytret i offentlige 
fora i alle fall. Men jeg kan sverge på at 
jeg kjenner at det ulmer. Motbølgen kan 
man allerede ane konturene av i muse-
umsmeldingene som gradvis har gått fra 
sevjefylte appeller til mer balanserte be-
traktninger om museenes samfunnsrolle.

KULTURRÅDSBINGO
Samfunnsrolle-begrepet har klart brag-
den på samme tid å ikke få ordentlig 
fotfeste og å oppleves som noe utslitt. 
Museenes samfunnsrolle er heller ikke 

et begrep det er beint frem å definere. 
Det blir fort store, fine ord. Den (insti-
tusjons)kritiske, problematiserende og 
dialogiske fomålsforståelsen. Fra det 
objektive til det ambivalente; fra det au-
toritative til det polyfone, og så videre og 
så videre. Det er ikke det at gjenstandene 
i dette ikke har vært viktige, men deres 
relevans har i noen tid kanskje i større 
grad vært knyttet til at de evner å formid-
le eller støtte opp under den overordnede 
fortellingen. 

Det er den letteste ting i verden å drite 
ut samfunnsrollen. Og det finnes mange 
unge, intellektuelle menn der ute med 
et nostalgisk blikk på fortidens praksis 
som står parate til å forfekte litt kontrær 
konservatisme i et påstått PK-kulturfelt 
på speed. Mangfold, deltakelse, dialog 

og møteplass. Kulturrådsbingo, check, 
check, liksom. Og visst er det irriteren-
de med fjonge begreper med stor font og 
grunn dybde. Jeg innrømmer gladelig at 
samfunnsrolle er et begrep som vokser i 
munnen på meg. Det betyr likevel ikke at 
det er feil.

Det ulmer i museumsbransjen. Det 
popper opp initiativ på SOME, kronikker, 
bøker og neonfargede hettegensere med 
slagord om at museene ikke er nøytrale. 
Det ulmer en debatt om museenes hvorfor, 
som også kan anes i våre utstillinger. Og 
det er en debatt det er verdt å ta.

Den hvite hansken er kastet, la oss 
plukke den opp. 

De hvite hanskenes 

opprør 
Begrepet museenes samfunnsrolle har ridd museene i 

mange år. Debatten om faglighet og formål ulmer. Kan vi 
ane konturene av en motbølge? 

VAKKERT. Vakre gjenstander fra norsk by- og embedsmannskultur i 300 år i utstillingen Tidsrom. 
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Hun betrakter vemodig seg selv som 
fireåring, klar til avslutningsball på en 
lokal bar kledd i sin fineste puss: mam-
mas hjemmesydde matroskjole, arvet fra 
storesøster. Når hun er ferdig, vandrer 
blikket videre til alle de andre bildene av 
barn i matrosklær, som hun tar seg god 
tid til å oppleve. ”Det er jo rørende”, sier 
hun forsiktig. ”Plutselig er jeg en del av en 
stor barnematrosklubb som jeg ikke ante 
at eksisterte.”

ÅH, HUSKER DU?
Skyen av fotografier som hun vandrer 
rundt i, er resultatet av innsamlingspros-
jektet  ”Bette Matros” som ble satt i gang av 
M/S Museet for Søfart tidlig i 2020. På det 
tidspunktet stod en stor spesialutstilling 
om maritim mote klar til å åpne, men da 
covid stengte verden ned, måtte vi ty til an-
dre midler for å holde liv i utstillingen. Vi 
utnyttet den ufrivillige nedbremsingen til å 
rekke ut en hånd og be dansker om hjelp til 
å fortelle historien om en av de mest kjente 
maritime klestrendene: matrosklær.

En etterlysning ble lagt ut på sosiale, 
lokale og nasjonale medier, og responsen 
var overveldende: Det veltet bokstavelig 
talt inn bilder av barn i matrosklær, i til-
legg til personlige historier om bildene. 
Resultatet var ny kunnskap om matrosk-
lærnes lange kulturhistorie, en delsam-
ling på over 500 fotografier i museets bil-
dearkiv – og en liten, men engasjerende 

utstillingsopplevelse som utløste mange 
”Åh, husker du …”-utbrudd da den åpnet 
sammen med den store utstillingen.

FJERNFJERNMAGASIN
Dette eksemplet er en påminnelse om at 
vi som museum aldri må la historiefor-
tellingen vår begrense seg til det som finnes 
i museumssamlinger, biblioteker og arkiver. 
På Museet for Søfart snakker vi med glimt i 
øyet ikke bare om vårt nærmagasin og vårt 
fjernmagasin, men også om vårt fjernfjern-
magasin: dine og mine og deres og våre loft 
og garasjer, kommodeskuffer og fotoalbum. 
Ting og fotografier, minner og erindringer 
som fortsatt finnes innenfor husets fire veg-
ger og ikke er blitt musealisert eller sendt ut 
i det frie kretsløpet av varer. 

Sjøfart er et internasjonalt emneområde. 
Mye foregår langt hjemmefra. Det sier seg 
selv at det ute i verden, til enhver tid, be-
finner seg et uendelig hav (!) av fortellinger 
om dansk sjøfart som ikke er representert i 
våre samlinger og derfor ennå ikke er blitt 
fortalt. Om sjøfolk som aldri vendte hjem 
igjen, som levde og døde der ute, som på-
virket og ble påvirket av både menneskene 
de møtte, og stedene hvor de befant seg.

MÅ OPPSØKE HISTORIENE
For å finne disse historiene må vi oppsøke 
dem aktivt – der hvor de stadig utspiller seg. 
Dette gjorde vi i 2017, som ledd i arbeidet 
med en utstilling i anledning 100-årsmark-

eringen for salget av de dansk-vestindiske 
øyer til USA. Museets egne samlinger var 
ikke tilstrekkelig til å kaste nytt lys på denne 
velkjente historien, så derfor reiste vi til det 
tidligere Dansk Vestindia (nå U.S. Virgin Is-
lands) for å finne ut om det fortsatt finnes 
fysiske, menneskelige og strukturelle spor 
etter perioden under dansk eierskap, og om 
disse i så fall påvirker livet på øyene i dag. 
Vi snakket med lokale historikere, forskere, 
reiselivsfolk og vanlige innbyggere. Og snart 
dukket det opp både materielle og immateri-

elle spor, som senere skulle bidra til å sirkle 
inn problemstillingen for utstillingen Vestin-
dien Revisited. I kølvandet på kuldampere 
og cruiseturister som ble vist samme år. 

Rekken med eksempler på utstillings-
prosjekter som er blitt til ved at vi har dratt 
på oppdagelsesferd i fjernfjernmagasinet 
og invitert inn nye stemmer, vokser for 
hvert år og vitner om en etter hvert integrert 
praksis her på museet. En praksis som fort-
satt er i utvikling. I utstillingen I Love NEL
LA DAN fra 2021 ble historien om det unike 
samholdet på det legendariske polarskipet 
NELLA DAN fortalt utelukkende gjennom 
eiendeler og erindringer innsamlet fra tid-
ligere besetningsmedlemmer.

Utstillingen oppsummerer de mange 
fordelene man får ved å aktivt oppsøke 
historiens aktører og invitere dem inn på 
museet som nye stemmer: Man får dypt 
personlig historie som både sjøfolk og 
folk uten seilererfaring kan relatere til; en 
flerstemthet og en høyere grad av repre-
sentasjon som snakker til et bredere pub-
likum; en mulighet til å dykke ned i emner 
som samlingene ikke dekker; en styrking 
av museets direkte forbindelse med den 
levende sjøfarten; samt en utvidelse av 
museets uoffisielle ambassadørkorps, 

hvor prosjekt etter prosjekt vokser i kraft 
av de menneskene vi inviterer inn i mu-
seets fortellerrom.

ENDRING I TENKNING OG PRAKSIS
Jeg skylder Norge en takk, det var nemlig 
der, på min tidligere arbeidsplass Norsk 
Teknisk Museum i Oslo, med støtte fra 
statlige midler til museumsutvikling, at vi 
kastet oss ut i produksjonen av hot spots 
– små, raskt produserte utstillinger som 
tok opp aktuelle og gjerne vanskelige te-
maer. Hot spot-metodikken hvilte på en 
rekke grunnprinsipper, hvorav særlig ett 
skal framheves her: Prosjektet skal ut-
vikles i samarbeid med eksterne personer 
som har emnet tett innpå livet. Som mu-

seumsmenneske var det en åpenbaring å 
få oppleve hvor mye museets fortellerrom 
utvidet seg da vi åpnet opp for nye stem-
mer utenfra. For oss som opplevde dette, 
skjedde det en merkbar endring i både 
tenkning og praksis.

Om et par år skal vi åpne helt nye faste 
utstillinger på museet. Et nytt utstill-
ingsteam er i full gang med å tenke nytt 
rundt hvordan vi folder ut den maritime 
fortellingen. Teamet er så heldig å ha en 
nyansatt researcher om bord. Hun bruker 
all sin tid på å samle inn levende historie. 
Fra nåværende og tidligere sjøfolk, fra 
pårørende og etterlatte, hjemme hos folk, 
ute på skipene og langt hjemmefra. Bare 
ikke i magasinet. 

Å, HUSKER DU? Fotoinstallasjonen "Bette 
Matros" er resultatet av et innsamlings- og 

dokumentasjonsprosjekt utført i forbindelse 
med arbeidet på utstillingen OCEANISTA – 
Havet og moten. Bildene kom inn på under 

to måneder og dekker over 100 år med 
matroskleshistorie. En stor del av dem ble 

vist fram her i installasjonen, mens den 
komplette samlingen ble lagt ut på Instagram 

under hashtagen #bettematros. 
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The world is your oyster 

– et globalt 
gjenstandsmagasin
En museumsbesøker beveger seg søkende rundt i en sky av flere hundre 
svevende fotografier. Ansiktet hennes lyser opp: ”Der er jeg, jo!”
TEKST: MARIE ØRSTEDHOLM

KLASSISK: To klassiske 
sjømannstatoveringer på Jørgens underarm. I 
2017 utstyrte to av museets praksisstudenter 
seg med polaroidkamera og oppsøkte tidligere 
sjøfolk i sjømannsklubber, foreninger, vertshus 
og sjømannsboligforeninger for å dokumentere 
fenomenet sjømannstatoveringer. Jørgen 
husker bl.a. at ”(…) vi gikk til de tatovørene som 
ga oss flest bayere”. 

UTENRIKSSKORRESPONDENTEN

Marie Ørstedholm er sjefkurator på M/S Museet for Søfart og tidligere utstillingsleder på Norsk Teknisk Museum. I spalten 
Utenrikskorrespondenten skriver hun om ting som rører seg i museumsverdenen, nært eller fjernt fra henne selv. 
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Er du interessert i Asbjørnsen og Moes 
folkeeventyr? Vil du studere svartebøker 
og folkemedisinske råd og formler? Synes 
du personlige fortellinger fra nordmenns 
hverdagsliv i by og bygd er spennende? 
Eller kanskje kunne du tenke deg å dykke 
ned i nettverk av norske folkeminnesam-
lere og kulturpersonligheter? Dette – og 
mye mer – får du muligheten til når orig-
inalkildene fra norske folkeminnesam-
linger publiseres i det nye digitalarkivet 
SAMLA.

SAMLA: National Infrastructure for 
Cultural History and Tradition Archives 
er et digitaliseringsprosjekt som gjør sen-
trale tradisjonssamlinger fra tre norske 
kulturhistoriske arkivinstitusjoner digi-
talt tilgjengelige. Med midler fra Norges 
forskningsråds INFRASTRUKTUR-pro-
gram skal denne unike kulturarven for 
første gang løftes fram i et felles, åpent og 
enkelt tilgjengelig digitalarkiv på samla.
no. I første omgang bidrar Norsk Folke-
minnesamling ved Universitetet i Oslo, 
Norsk etnologisk gransking ved Norsk 
Folkemuseum og Etno-folkloristisk arkiv 
ved Universitetet i Bergen med digitaliser-
ing av sine arkiv. 

VIKTIG NASJONALT 
OG INTERNASJONALT
De tre arkivene representerer et mangfold 
av kulturuttrykk fra hele landet, som i stor 
grad ville gått tapt uten institusjonenes 
innsamlingsarbeid. Deler av både Norsk 
Folkeminnesamling og Norsk etnologisk 
gransking er innvalgt i Norges dokumen-
tarv; den norske delen av UNESCOs Mem-
ory of the World-register.

Arkivmaterialet har lenge vært gjen-
stand for kulturhistorisk forskning. SAM-
LA åpner for at kildene nå kan revital-
iseres, inngå i nye sammenhenger og i en 
ny type bruk. Samtidig sikrer prosjektet at 
samlingene bevares for ettertiden.

SAMLA skal legge til rette og vil ha 
stor viktighet for forskning, men materi-
alet er også verdifullt for andre grupper. 
Norsk folketradisjon har for lengst blitt 
en naturlig del av hverdagslivet og pop-
ulærkulturen. Samla.no vil med andre ord 
være til inspirasjon og nytte for allmenn-
heten, for utdanningssektoren, kreative 
næringer, turisme og museums- og kultu-
rarvsektoren. For å ivareta disse bruker-
gruppenes interesser følges prosjektet av 
to ulike panel, bestående av akademikere 
og representanter fra relevante sektorer og 
næringer.

ET MANGFOLD AV KILDER
Innholdet i de tre involverte arkivene 
spenner bredt. Kjernen i Etno-folkloristisk 
arkiv er grunnleggeren Torleiv Hannaas´ 
innsamlinger av folkediktning, skikk og 
tro, leker, gåter og ordtak. Videre finnes 
alt fra sagn innsamlet av skolebarn og in-
tervjumateriale på lydbånd om barne- og 
ungdomskultur til særtrykk, flaue vitser 
og brev til julenissen.

I Norsk Folkeminnesamling er eventyr-, 
sagn- og visematerialet sentralt, men her 
finnes også folkemedisinsk materiale, 
trolldomsprosesser, livshistorier, høyt-
idsskikker, ølbolleinnskrifter og vakre 
illustrasjoner – for å nevne noe. Folklor-
isten Moltke Moes etterlatte samlinger ut-
gjør arkivets grunnstamme. Disse består 

av opptegnelser av tradisjonsmateriale 
og brev etter Moltke Moe selv, faren Jør-
gen Moe og hans makker P.Chr. Asbjørn-
sen, samt prest og salmedikter Magnus 
Brostrup Landstad og språkforskerne 
Sophus Bugge og Hans Ross.

Norsk etnologisk gransking er i hoved-
sak basert på spørrelister som dokumenter-
er utviklingen av Norge fra bondesamfunn 
til forbrukersamfunn, herunder arbeid 
og fritid, mat- og klesskikk, håndverk, te-
knologi, underholdning og mye mer. Spør-
relistene har vært sendt ut til mer eller 
mindre faste meddelere landet rundt og 
omhandler alt fra jordbruksredskap, høy-
bæring og veving til russetid, kaffekultur 
og personlig hygiene. Norsk etnologisk 
gransking og Norsk Folkeminnesamling 
forvalter også fotosamlinger som skal inn-
lemmes i SAMLA.

Samlet danner disse kildene en unik 
inngang til norsk kulturhistorie; til en 
mangfoldig kulturarv og til de små histo-
riene som utgjør livene og livsverdenene 
våre.

UTVIKLING AV NY DIGITAL 
INFRASTRUKTUR
Universitetsbiblioteket i Bergen står for 
den tekniske infrastrukturen i prosjektet 
og skal skreddersy det nye digitalarkivet. 
Her skal det legges til rette for søk på tvers 
av institusjonene, samtidig som de fysis-
ke arkivene gjenspeiles og opprinnelig 
arkivstruktur ivaretas. 

Eldre håndskrift kan gjøre arkivmaterialet 
vanskelig tilgjengelig for mange brukere. 
Her vil det tas i bruk verktøy som kan lese 
og transkribere tekstene. Det vil også åpnes 

VÅRT PROSJEKT
SAMLA

for å involvere drevne håndskriftlesere til å 
bidra med transkripsjoner. 

GAMLE KILDER I NYTT LYS
Samla.no vil gjøre det mulig å søke opp 
ulike enkeltfenomener og varianter av 
enkeltfortellinger, samtidig som det vil 
kunne søkes på tvers av arkiver, sjangre og 
materialkategorier. Dette vil gi rom for en 
nyskapende forskning med nye forskning-
stema og -problemstillinger, hvor kilde-
grunnlaget legger til rette for både stordata-
analyser og nærstudier. Brukere av SAMLA 
vil også kunne hente ut visualiseringer, 
som ordskyer, diagrammer og kart. Det 
muliggjør andre typer analyser enn de rent 
tekstbaserte og vil også egne seg godt til for 
eksempel undervisningsbruk.

Gjennom å ta i bruk internasjonale 
standarder for emneord og metadata skal 
SAMLA koordineres med tilsvarende infra-
strukturer i andre land. En av disse er IS-
EBEL (Intelligent Search Engine for Belief 
Legends), som inneholder dansk, tysk og 
nederlandsk folkeminnemateriale. ISEBEL 

bruker kunstig intelligens til å oversette på 
tvers av språk, noe som åpner opp et brede-
re søkeområde. Å inkludere SAMLA i dette 
vil gi det norske materialet en viktig plass i 
en større europeisk kontekst og frigjøre det 
fra sine nasjonale rammer. Videre inviterer 
det til internasjonale forskningssamarbeid.

VEIEN VIDERE
Prosjektets første fase løper fram til de-
sember 2024, og det digitale arkivet vil 
lanseres samme år. Ved tildeling av flere 
midler er SAMLAs ønske og ambisjon å 
også innlemme andre samlinger, blant 
annet å styrke kildetilfanget til den skeive 
historien og til samisk og kvensk materi-
ale. Slik vil SAMLA sørge for at større deler 
av norsk kulturarv får en velfortjent plass 
på det digitale kartet.

SAMLA
– tilgjengeliggjøring av 
norske tradisjonsarkiv
Snart kan du grave i folkeminner fra din egen stue. 

TEKST: MARI RINGNES GLØTBERGET

FRA SKUFF TIL SKJERM: Folkemedisinsk 
materiale etter lege og medisinhistoriker 

Ingjald Reichborn-Kjennerud krever en stødig 
hånd når det digitaliseres. 

HØYONNA HJEMME: Onnefolket i Nestestova snur høy på Rønningane. Bilde fra Sinnes i Trøndelag ca. 1900–1905, tatt av Terje Sinnes da han 
var hjemme fra Amerika. 
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Mari Ringnes Gløtberget 
er kulturhistoriker og 

avdelingsingeniør for SAMLA 
ved Norsk Folkeminnesamling, 

Institutt for kulturstudier 
og orientalske språk ved 

Universitetet i Oslo. 
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Dette er rett og slett en utstilling som fort-
setter å eksistere lenge etter at tekstplaka-
tene i den fysiske, temporære versjonen 
har gått til resirkulering. 

Det passer bra, siden det var mange som 
ikke rakk å få med seg den siste utstill-
ingen på Nordenfjeldske Kunstindustrim-
useum i tiden mellom gjenåpningen etter 
første bølge av covid-19 og nedstengning 
på grunn av totalrehabilitering. 

Dette er en gjennomarbeidet og vakker 
utgivelse som gjenspeiler dyktig utstill-
ingskuratering og ditto tekstproduksjon 
av ansvarlig kurator, kunsthistoriker 
Solveig Lønmo, og av museets stab av 
fagfolk. Her får vi inntrykk av et nitid 
arbeid med å løfte frem gjenstander fra 
samlingene som i all sin mangfoldighet 
illustrerer fenomenet «tid». Det er et fas-
cinerende spenn i tekstene, som kretser 
rundt temaer som fysikk, filosofi, poesi 
og idéhistorie.

Boken består av to deler, hovedteksten 
«Timer» (Lønmo) og bildeessaydelen 
«Minutter» (Lønmo mfl.), som igjen in-

neholder tolv korte tekster hver. Tallet 12 
ganger 2 gir jo assosiasjoner til døgnets 24 
timer og tiden som går. Dette grepet har en 
samlende effekt.

Tekstene er informative og undrende, og 
billedmaterialet holder gjennomgående 
høy kvalitet.  Del 1 er illustrert med fo-
tografier fra den fysiske utstillingen. I del 
2 finner vi helsides gjenstandsfotografier 
som taler for seg. I de fleste tekstene i beg-
ge delene av boken refereres det til disse. 
Helsidesoppslagene mangler imidlertid 
paginering, noe som blir unødvendig 
tungvint for leseren og dessverre forrin-
ger noe av totalopplevelsen. Man bruker 
rett og slett en del tid på å lete seg frem 
til riktig illustrasjon. Dette kan imidlertid 
forstås som et grep museumsbesøkende 
kjenner igjen fra utstillinger som er organ-
isert tematisk eller kontekstuelt, ikke kro-
nologisk: Boken blir da en oppdagelses-
ferd som leseren kan bla frem og tilbake i.

Katalogdelen bakerst i boken om-
fatter alle gjenstandene som er vist, til 
sammen litt over hundre av nesten to 

hundre totalt i utstillingen. Den samler 
trådene, men frimerkebildene er så små 
at det er nesten umulig å se hva de fores-
tiller. 

Det overordnede inntrykket av «Ta deg 
Tid» er at den er en skattkiste full av over-
raskende sammenstillinger av bilder og 
tekst. Boken vil ha appell til både det kres-
ne og det brede publikum som ikke rakk å 
besøke Nordenfjeldske Kunstindustrimu-
seum før stengningen. 

Alt i alt en vellykket utstilling i bokform, 
herved anbefalt!

Gjennomarbeidet 
og vakker

Boken Ta deg Tid / Take your Time er noe så sjeldent som en 
museumsutstilling mellom to permer. 

BOKANBEFALINGEN
Nina Høye er medlem av Museumsnytts redaksjonsråd. Hun er også kunsthistoriker og har 

jobbet i mange år med De kongelige samlinger. Høye har lest en bok hun liker godt. 

MER: Ta deg tid er noe så sjelden som en museumsutstilling mellom to permer.  Hvert oppslag er et 
utstillingsrom med to objekter satt sammen.
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Solveig Lønmo (red.): 
Ta deg Tid / Take your 

Time
Nordenfjeldske 

Kunstindustrimuseum 
/ Museumsforlaget, 

Trondheim 2021

TEKST: NINA HØYE

muho.no/bevaringstenestene

utfører tilstandsvurderingar og 
konserveringsoppdrag i heile landet. 

er eit av konserveringsateliera i Noreg med 
lengst erfaring med oppdragskonservering.

vi held kurs i bevaring og handtering av 
gjenstandar og tekstilar.

Bevaringstenestene tilbyr
 konservering av tekstilar, 

møblar og andre 
kulturhistoriske 

gjenstandar. 
 

FOTO: ULRIKKE BERGSAGEL BERG
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Snart kommer Kampen om Narvik på 
kinolerretet. Den føyer seg inn i den etter 
hvert lange rekken av norske storfilmer om 
krigsårene. På litteraturfronten har debat-
tene rundt de offisielle historiene om og fra 
krigen pågått gjennom flere år, ikke minst 
med utgangspunkt i Marte Michelets bok 
Hva visste hjemmefronten? (2018). 

Også i museumsfeltet finner vi flere pros-
jekter med ulike tilnærminger til krigen. 
Et nevneverdig eksempel er EU-initiativet 
Identity on the line, ledet av Vest-Agder-mu-
seet og utviklet i samarbeid med seks andre 
europeiske museer. Prosjektet omhandler 
langtidskonsekvensene av ulike migras-
jonsprosesser i Europa i de siste hundre 
årene. En sentral metode er intervju med 

mennesker som er direkte berørt, eller deres 
etterfølgere. Vest-Agder-museets delpros-
jekt tematiserer den tyske okkupasjonen 
og familiehemmeligheter 
som fortsatt virker. Resul-
tatet er vandreutstillingen 
Det snakker vi ikke om her 
– familiehemmeligheter et
ter krigen (2021), basert på 
materiale fra 21 informanter. 

Et annet eksempel verdt å følge med på 
er utstillingen Polar Bear. Krigsårene 1940–
1945 i Østfold, som Fredrikstad museum 
åpner i sommer. Den strekker seg ut over 
475 kvadratmeter og har en prislapp på 40 
millioner kroner. Ifølge Østfoldmuseenes 
nettsider er en sentral ambisjon at dette skal 

bli en utstilling av «nasjonal betydning». Et 
tredje eksempel er den helt nye utstillingen 
Hvem er du når verden brenner? ved Norges 

arktiske universitetsmuse-
um i Tromsø.

Jeg har sett på to 
nyåpnede utstillinger i Os-
lo-området: Krig og hverd
agsliv ved Bymuseet i Oslo 

og 20 000 fanger. 20 000 historier ved Grini-
museet i Bærum. Hva slags fortellinger, per-
spektiver og gjenstander fra andre verden-
skrig er det som har blitt, og blir, bevart 
og formidlet til ettertidens generasjoner? 
Tilføyer disse utstillingene noe nytt til vårt 
kollektive minne og de store, offisielle for-
tellingene om krigen og dens konsekvenser?

Krig i Europa er blitt et sørgelig aktuelt tema i de siste månedene. Samtidig 
lever interessen for andre verdenskrig i beste velgående i Norge. 

Krig på museum
TEKST: HILDE GRANUM

Resultatet er en omfattende oppgrader-
ing av museet som bevarer og formidler 
gjenstander og historier fra det som nok 
er Norges mest kjente fangeleir fra andre 
verdenskrig. 

FANGENES STEMMER 
Noe av det jeg finner mest verdifullt ved 
utstillingen, er at så mye av innholdet er 
basert på erfaringene til mennesker som 
satt fanget ved Grini under krigen. Stem-
mene deres kommer til uttrykk gjennom si-
tater på veggene, og de mange eksemplene 
vitner om et stort kildemateriale. Sterke en-
keltopplevelser blir løftet frem og bidrar til 
en nyansert formidling av livet ved leiren. 

For meg levendegjør dette historien 
på måter som statistikk og generaliserte 

oversikter aldri vil kunne gjøre. Et eksem-
pel jeg finner særlig sterkt, er opplesnin-
gen av brev fra fire fanger, skrevet til deres 
nærmeste familie kort tid før de skulle hen-
rettes. Ved siden av en stor, sort vegg som 
minnes de mange fangene som ble drept i 
skogen utenfor leiren, kan man sette seg 
ned og høre en opplesning av brevene. 

De drapsdømte brevskriverne hadde 
neppe forestilt seg at de personlige brevene 
de skrev på tampen av livet, skulle tjene 
som sentrale museumsgjenstander mange 
tiår senere. Det kunne derfor vært inter-
essant om museet utdypet og reflekterte 
rundt kildematerialet og sitt arbeid med 
det. Hvordan bør fortellinger som dette 
bevares og formidles? Her er det mange 
etiske hensyn og forholdsregler å ta. Ved 

å adressere slike aspekt kunne museet gitt 
lærerikt innsyn i det viktige arbeidet med 
vanskelig kulturarv. 

BRUTAL START 
Museet består av to hovedrom, med 
piler på gulvet som skisserer opp den 
foretrukne veien. Første del starter rett på 
torturmetoder og -verktøy. Slik blir man 
kastet inn i det brutale alvoret, uten noen 
oppbygging eller introduksjon. I samme 
hjørne forteller en video om tragiske sk-
jebner under krigen, om angiveri, hen-
rettelser og motstandskamp. Eksemplene 
presenteres med korte beskrivelser, etter-
fulgt av spørsmål til publikum om hvilke 
valg de ville tatt i ulike scenarioer. Jeg 
opplever dette som grep ment for å ak-

Høsten 2021 åpnet Grinimuseet sin nye faste utstilling «20 000 fanger. 20 000 historier». 
Som tittelen tilsier, er det mye som skal få plass mellom veggene, men det lille museet 
i Bærum har utnyttet tildelte midler og nedstenging godt. 

Rikholdig og kreativ

LEVENDEGJØR: En video om leiren slik den så ut i krigsårene levendegjør historien. En video om leiren slik den så ut i 
krigsårene levendegjør historien på det nyåpnede Grinimuseet
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MANGE SKJEBNER og mye å ta inn over seg på museet på Norges mest kjente fangeleir.
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tivisere besøkende, men fortellerstem-
men er monoton og lite engasjerende, og 
spørsmålene er store, av typen «Ville du 
ofret livet ditt for en god sak?». 

VANSKELIG Å FORDØYE
Videre følger en teksttung passasje og 
skuffer man kan trekke ut for ytterligere 
lesning. Denne delen består av mørke 
farger, supplert med fotografier det kan 
være vanskelig å se grunnet den dem-
pede belysningen. Flere av dem illus-
trerer brutaliteten som fant sted her, 
med avbildninger av henrettelser som et 
sentralt eksempel. Dette suppleres med 
våpen og nevnte torturfortellinger og 
-verktøy. Det er med andre ord mye tung 
informasjon på liten plass, og tidvis syn-
es jeg det er utfordrende å skulle fordøye 
alt. 

En stor del av rommet viser frem leirens 
fangevoktere. Vi får presentert dem og gru-
somhetene de begikk. Dette er en relevant 
tematikk, men får mye oppmerksomhet og 
plass i en allerede omfangsrik utstilling. 
Det jeg finner mest interessant, er passas-
jene der fangenes beskrivelser får komme 
til uttrykk, som i fortellingene om voktere 
som sympatiserte med og gråt sammen 
med dem. Her er vi ved det jeg anser som 
utstillingens store styrke: Fangenes erfar-
inger og perspektiver nyanserer og åpner 
opp for ulike forståelser og refleksjoner. 

TAKTSKIFTE, TEMATISK OG VISUELT
Den siste delen er lysere og mer håpefull 
og omhandler overlevelsesmekanismer, 
som humor og kreativitet. Her er kari-
katurtegninger av fangevokterne, sanger 
fangene skrev og sang sammen, og gaver 

de lagde til familiemedlemmer utenfor. 
Både fortellingene og de utstilte gjenstan-
dene gjorde sterkt inntrykk på meg. 

Gjenstandene klarer å si mye med få 
ord. Et eksempel er barnesko laget av en 
fengslet far til sine tvillinger, et annet er 
brev fra barn til fengslede foreldre. Synet 
av disse tingene berører meg mer enn om 
de bare hadde blitt beskrevet.  Dette vis-
er noe av kraften autentiske og historiske 
gjenstander kan ha. Det å bruke dem som 
fortellere er i kjernen av det som gjør mu-
seer til nyttige alternativ til klasseromsun-
dervisning og lærebøker. 

I den andre delen av museet finner vi et 
av brakkerommene. Dette gir et interes-
sant innblikk i leirtilværelsen, men her er 
det lite informasjon. Samtidig som det kan 
være fint med et pusterom etter en tekst-
tung del, synes jeg at informasjonen er noe 

ubalansert, og at teksten med fordel kunne 
blitt spredt mer utover i utstillingen. 

Personlig skulle jeg gjerne lært om rom-
mets autentisitet, for eksempel lurer jeg på 
om noen av møblene og gjenstandene er 
fra krigsårene, eller om det hele er en re-
konstruksjon. 

ISOLASJONSCELLER, SMUGLERRUTER 
OG MORSEKOMMUNIKASJON
Det siste rommet består av flere deler og el-
ementer, og her har museet gjort kreative 
grep for å lage plass. Teksten er mer kom-
primert og er plassert høyt og lavt i rom-
met. Dette passer godt inn, da en del av 
tematikken omhandler fangenes kommu-
nikasjon med hverandre, som koder og 
symboler. Den besøkende må lete aktivt for 
å få med seg alt, det forteller om hverdag-
slivet i leiren på lærerikt og interessant vis. 

Her står også fortellingene om mot-
standskamp sterkt. Vi får høre om flere 
spennende eksempler på inn- og utsmug-
ling av varer. Men var dette virkelig like 
vanlig og omfattende som man kan få inn-
trykk av? I så fall skulle jeg gjerne lært mer 
om hvordan det var mulig å opprettholde 
et så omfattende smuglersystem over så 
lang tid. 

En sterk opplevelse er isolasjonscel-
len Haft. Dette er et av de få stedene hvor 
besøkende virkelig kan oppleve med hele 
kroppen. Det skjer ved at vi inviteres inn 
i den mørklagte cellen, der vi møtes av et 
mylder av stemmer som forteller om er-
faringer med å være i isolasjon. Av og til 
overdøver noen av stemmene andre, an-
dre ganger går de inn i hverandre. Sam-
men skaper de en passende stemning av 
ubehag og alvor. 

MER ENN HISTORISK MATERIALE
Siste del av museet består av en modell 
av og en video om leiren slik den så ut i 
krigsårene. Denne er informativ, og jeg 
synes den klarer å levendegjøre historien 
i enda større grad enn en del av tekstplan-
sjene. Ved utstillingsinngangen vises en 
tidslinje over leirens utvikling før og un-
der krigen, men det er lite informasjon om 
årene etter. Avslutningsvis nevner den at 
stedet ble brukt som fangeleir for landss-
vikere i årene etter krigen, uten at dette 
utdypes. Veien frem mot bevaring og mu-
seumsvirksomhet blir heller ikke nevnt.

REKRUTTERING AV UNGDOM
En egen del av utstillingen omhandler 
rekruttering av og propaganda rettet mot 
ungdommer, med video og kortfattet 
tekst. Dette er tema jeg gjerne skulle sett 

20 000: Mange historier og skjebner på det nyåpnede Grinimuseet, MiA. 
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Oslo Museums utstilling Krig og hver
dagsliv åpnet i juni 2020 og markerer at 
det var 75 år siden Norge ble frigjort fra 
nazistene etter andre verdenskrig. Her er 
det norsk hverdag i krigsårene som står i 
sentrum.

JORDNÆRT OG REPRESENTATIVT
I de dominerende krigsfortellingene, for-
midlet i mange utstillinger og utallige 
bøker og filmer, er fokuset på heroiske og 
dramatiske scener fra krigssoner og sol-
daters erfaringer. At hovedstadens bymu-
seum i stedet løfter frem barn og ungdoms 
minner fra dagligliv i krigsårene, er et 
etterlengtet alternativ. Disse tidsvitnenes 
erfaringer er langt mer representative for 

den norske befolkningen under krigen 
enn Gutta på skauen. Historiene viser 
frem rådende stemninger og opplevelser i 
en okkupert hverdag. Et eksempel er for-
tellinger om blendingsgardiner og utfor-
dringene med å navigere rundt i offentlige 
rom etter mørkets frembrudd, hvor alt av 
gatelys var slått av. Flere av fortellingene 
er personlige og jordnære, disse festet seg 
aller best hos meg. 

Utstillingen forteller om hvordan ok-
kupasjon, nazifisering og propaganda 
gjorde sin inntreden i ulike deler av sam-
funnet, som innen skole, kulturliv, sport 
og fritidsaktiviteter. Mye av dette er vel 
kjent, men tydeliggjøres gjennom konk-
rete historier. De personlige erfaringene 

danner selve kjernen av utstillingsteks-
tene, og her blir mye fortalt uten at det blir 
altfor teksttungt. 

Tekst, språk og kommunikasjon vies 
mye oppmerksomhet, for eksempel i en 
vegg med ord og begreper som oppsto un-
der krigsårene, og gjennom spørsmål som 
henvender seg til publikum. Spørsmålene 
er supplement til informasjon om utvalgte 
situasjoner fra okkupasjonen og inviter-
er publikum inn i krigens hverdagsliv og 
dilemmaene som fulgte med. Men jeg er 
usikker på hvor nyanserte spørsmålene og 
reelle svaralternativene oppleves. Er det 
for eksempel mange som i dag ville svart 
at de ville fortsatt i idrettslaget sitt dersom 
det ble tatt over av et NS-styre?

Utstillingen Krig og hverdagsliv har byttet ut dramatiske scener fra krigssoner med jord-
nære og personlige fortellinger om blendingsgardiner og skolegang under okkupasjonen. 

Et etterlengtet alternativ
bli utdypet, eksempelvis koblingen til 
nynazistiske strømninger i dag. 

Sentralt i rommet står krakker bekledd 
med sitater fra Den nordiske motstands-
bevegelsen, men dette forklares kun 
kort. Generelt er koblinger til samtiden 
og beslektede hendelser og handlinger 
mangelfulle, noe jeg tror kunne gjort ut-
stillingen enda sterkere og mer aktuell. På 
døren til Haft-cellen nevnes det at isolas-
jon fremdeles brukes som torturmetode, 
uten at det utdypes eller eksemplifiseres. 
At fangeleirer av ulike slag fremdeles 
brukes aktivt rundt om i verden, nevnes 
heller ikke. Erfaringene som formidles 
her, anvendes utelukkende som historisk 
materiale.  

Alt kan naturligvis ikke inkluderes. Ut-
stillingen er allerede omfattende. Men 
dette er relevant tematikk for museumsar-
beid generelt, og særlig interessant for en 
institusjon der bevaring og formidling av 
vanskelig kulturarv er det sentrale opp-
draget.

Jeg skulle ønske at museets gjenstander 
i større grad ble løftet frem i utstillingen, 
og også at historiene fra andre verden-
skrig i enda større grad ble koplet til 
beslektede tema og tendenser i dag. Det 
kunne bli et fint supplement til det gode 
formidlingsarbeidet Grinimuseet allerede 
gjør med å gi stemme til leirens fanger og 
fortelle deres mange, ulike, sterke og lære-
rike historier. 

FOTO: GRINIMUSEET/MIA

NÅR SPILLEREGLENE BLIR ENDRET: Oslo museums basisutstillings gir verdifulle innblikk i vanlig hverdag med uvanlige premisser. 
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BRAKKEROMMENE gir interessante innblikk i leirlivet. 

FAKTA

Ny, fast utstilling fra 2020: 20 000 
fanger. 20 000 historier på Grinimuseet, 
Museene i Akershus (MiA)
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ULIKE ROM OG STEMNINGER
Bymuseet har anvendt plassen godt og 
bygget ulike soner og rom i utstillingen. 
Den har to ulike innganger, som begge 
leder inn i separate rom i tillegg til hoved-
delen: en kinosal der det vises propagan-
dafilmer fra krigsårene, og et klasserom. 

Når man beveger seg gjennom utstill-
ingen, er det umulig å overhøre de ulike 
lydklippene, som jevnlig spiller av lyd 
fra klokken på SS Donau, flyalarmer, 
bombenedslag, marsjerende soldater 
og radioinnslag fra krigsårene. Dette 
er sterke innslag, med en stemningss-
kapende effekt, som gir meg følelsen av 
å komme nærmere alvoret og dramatik-
ken fra krigsårene. Volumet er høyt og 
overdøvende, og enkelte ganger synes jeg 
det er vanskelig å lese og konsentrere seg 
om andre deler av utstillingen. 

MOTSTANDSKAMP SOM RØD TRÅD 
Vi finner også mange eksempler som 
samsvarer med de mer utbredte og eta-
blerte krigsfortellingene. Nordmenns 
motstandskamp står sentralt også her. Jeg 
savner av og til grundigere dokumentas-
jon, og lurer også på hvorfor dette poen-
get får såpass stor plass i en utstilling som 

hovedsakelig omhandler barn og unges 
oppvekst og hverdag under krigen. Det 
fantes sikkert motstandskrefter også blant 
dem, men jeg stiller meg tvilende til at 
det var i nærheten av like utbredt som det 
man kan få inntrykk her. I så fall skulle jeg 
gjerne lært mer om hvordan det var mulig.

Jeg kunne ønske meg at flere kritiske 
perspektiv og ukjente fortellinger ble 
fulgt opp i større grad. Det er for eksem-
pel lite informasjon om det norske sam-
funnets antisemittisme. Kildene er alle 
fra majoritetsbefolkningen og formidler 
hovedsakelig erfaringer og problemstill-
inger relevante for en norsk kjernefami-
lie. Jeg får også inntrykk av at en rekke av 
spørsmålene i utstillingen henvender seg 
til et publikum innenfor samme gruppe. 
Utstillingen ville vært sterkere og rikere 
dersom den formidlet flere stemmer og 
forståelser.

HVOR ER SAMTIDEN?
Fortellingene og gjenstandene fra krigen 
anvendes hovedsakelig som historisk 
materiale, uten at den belyser beslektede 
ideologier, hendelser og bevegelser i dag. 
Utstillingen nevner ikke nåtidens eskaler-
ende nynazisme eller nasjonalisme med 

ett ord og lar dermed en viktig og nyttig 
mulighet til aktualisering gå fra seg. 

Samtidig har jeg forståelse for at det er 
begrenset hvor mye utstillinger kan rom-
me, koble og nyansere. Utstillingens store 
styrke er at den vektlegger erfaringer og 
historier som ofte blir underkommunisert 
når det handler om andre verdenskrig. Ved 
å løfte frem disse bidrar Krig og hverdag-
sliv til å utvide definisjonsmakten og rom-
met for hvem og hva som musealiseres. 

Udstillingsdesign i verdensklasse 
Torden & Lynild er et team af prisbelønnede udstillingsdesignere, der skaber stærke, narrative 

rum til museer. Torden & Lynild har base i København og leverer samlede designentrepriser 
med koncepter, scenografi, udstillingsdesign og projektering.
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MER ENN GUTTA PÅ SKAUEN: Mange av dem som opplevde okkupasjonen av Norge var barn. Krig og hverdagsliv gir innblikk i deres nye 
hverdag, blant annet gjennom et rikt bildemateriale, mye av det tidligere upublisert. 
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Ny, fast utstilling fra 2020: Krig og 
hverdagsliv på Bymuseet, Oslo museum



56 MUSEUMSNYTT 2/2022 57

Vi diskuterer mange og viktige saker i Mu-
seums-Norge, som samtidsrelevans og 
bærekraft, medvirkning, dialog og digital-
isering. Men snakker vi nok om utstillinger?

UTSTILLINGER KAN ÅPNE OG LUKKE
De siste årene har det vært langt større 
fokus enn tidligere på kritikk av nye ut-
stillinger. Her i Museumsnytt har antallet 
anmeldelser økt betraktelig, og det er et 
engasjement rundt hva slike tekster skal 
inneholde. Dette er flott og en gledelig ut-
vikling. Samtidig savner jeg flere samtal-
er rundt fortsettelsen. For jobben er ikke 
gjort når utstillingsåpningen er over og en 
eventuell kritiker har dratt. 

Det er da det starter. Det er da enkelt-
personer møter utstillingene, og det er da 
museumsansatte tilrettelegger for at nye 
historier skal skapes, gjennom verksteder, 
omvisninger, dialoger og arrangementer. 
Det er først når utstillingen har vært i bruk 
en stund, når ulike prosjekter er testet og 

enkeltpersoner og grupper har entret og 
forlatt, at de ansatte kan gjøre seg opp noen 
tanker rundt hva som fungerte og ikke. 

Selv har jeg blitt veldig opptatt av at 
noen utstillinger åpner og andre lukker 
for nye fortellinger, slik at mennesker 
med ulike bakgrunner kan knytte seg til 
dem. 

VIKTIG FORMIDLING
For en tid tilbake fylte mange av oss ut 
den årlige museumsstatistikken til Kultur-
rådet/Kulturdepartementet. Under feltet 
formidling ble jeg overrasket over at vi 
kun skulle rapportere på medvirkning og 
digitalisering. Det handlet om podcast-
er, formidlingsapper, digital formidling 
og sosiale medier, mens fysiske møter på 
museenes viktigste formidlingsarena var 
totalt fraværende. Jeg mener selvsagt at 
digital formidling er viktig, og at det er et 
felt der mange av oss har et stort forbed-
ringspotensial. Samtidig kan fokuset i 
årets rapportering gi et inntrykk av at det 
er dette vi nå skal drive med. 

Men er det ikke også sentralt at vi ar-
beider med å videreutvikle museenes 
viktigste formidlingsmedium, den tredi-
mensjonale utstillingen? Etter to år med 
covid-19, der mange har sittet ved skjermer 
både i arbeid og i fritid, er det ikke tvil om 

at savnet har vært stort etter å møtes på fy-
siske arenaer. Museumsutstillingen er en 
slik arena og fyller et behov hos mange til 
å undres, lære, nyte og engasjeres. Samti-
dig er det viktig at vi ikke tar museumsut-
stillingen for gitt, at vi tenker at dette er 
noe vi kan, mens videreutvikling skal skje 
innenfor andre medier. 

ET SPENNENDE OG KREVENDE MEDIUM
Museumsutstillingen er et spennende, 
men også krevende medium. Det finnes 
en rekke dilemmaer; som ønsket om å 
skape atmosfære og engasjement, samti-
dig som innholdet skal gi mening og være 
tilgjengelig for alle. Autentiske gjenstand-
er gir sanselige opplevelser, men sikring 
knyttet til tyveri og klima skaper ofte mer 
distanse enn vi ønsker. Og utstillingen 
skal gjerne stå en stund. Den skal engas-
jere og fungere når IT-utviklere og kunst-
nere for lengst er forsvunnet til nye arbe-
idsoppgaver og arenaer.  

Jeg mener vi bør snakke mer om disse 
dilemmaene – og alle de spennende 
mulighetene museumsutstillingen som 
formidlingsmedium gir. Ikke minst må 
museer rundt i hele landet få mulighet til 
å drive utforskende utstillingsarbeid. Det 
er kun da vi kan komme videre og være 
aktuelle også for nye generasjoner. 

Snakk om 
utstillinger!
«Utstillingane er det viktigaste formidlingsmediet for musea (…)», 
står det i den nye museumsmeldingen. Jeg undres derfor over at 
vi ikke snakker mer om dette særegne mediet.

AV: MARIANNE A. OLSEN

REDAKSJONSRÅDET
Medlemmene i Museumsnytts redaksjonsråd veksler på å mene om fritt valgte tema. 

Denne gang: Marianne A. Olsen, direktør ved Perspektivet Museum.

MARIANNE 
A. OLSEN

DIREKTØR VED 
PERSPEKTIVET MUSEUM.

arkeoplan.no

• Skiltserier av høy kvalitet – til utendørs og innendørs bruk
• Prosjektering, grafisk utforming, produksjon og montering

• Piler, retningsskilt og henvisningsskilt
• Kart i alle formater

Lang erfaring og spesialkompetanse på skiltløsninger 
for kultur- og naturinformasjon

Vi gjør historien synlig

post@arkeoplan.no
Tlf. 71 25 48 70G
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HATTERUD PÅ TUR
Bjørn Hatterud har 
funksjonsnedsettelse, 
er kurator, forfatter, 
skeiv, klassereisende og 
mye på farten

COPYRIGHT TOMMY 
SYDSÆTER

Jeg har akkurat gjort meg en biltur på 
Sunnmøre. Årsaken til fartinga var en-
kel, jeg ble hyret inn for å slå et slag for 
nynorsk litteratur på et utvalg biblioteker. 
Ettersom jeg fikk god tid på meg rakk jeg 
å gjøre annet enn å sitte bak rattet eller på 
scenen. Deriblant oppsøkte jeg museer, 
som jeg pleier. 

ÅPENT 210 AV 8550 TIMER
I Lom, som jeg passerte på veien vest-
over, planla jeg å besøke Lom Bygdamu-
seum - Presthaugen, Norsk Fjellsenter og 
Stavkyrkjesenteret. Bygdamuseet var en 
fin opplevelse, 26 antikvariske bygninger, 
der det eldste er Storstabburet fra første 
halvdel av 1600-tallet. Og, jo det var virke-
lig et gedigent stabbur. Litt som et van-
lig stabbur, bare så vanvittig utrolig mye 
større. Jeg kom meg dessverre ikke inn i 
det, det var ikke åpent. 

Etter litt googling fant jeg til slutt ut at jeg 
kunne få slippe inn i stabburet og enkelte av 
de andre byggene i tunet seks uker midt på 
sommeren. Da er museet åpent mellom klok-
ka 11 og 16, noe som gir en total åpningstid 
på 210 timer i året. Jeg traff altså på en av de 
8550 timene i året da museet ikke er åpent. 

Selvsagt er dette et dumt regnestykke, 
fordi ingen går på museer midt på natta 
eller på julekvelden. Men seks uker åpent 
av årets 52 er ikke en veldig mange. Samti-
dig kan man jo ikke vinne hver gang, så jeg 

vandret med friskt mot videre til Fjellsenter-
et. Der ville jeg kunne se «verdskjente arke-
ologiske funn» og «bli med inn i isen». Jeg 
pakket jakka godt rundt meg, men uten 
grunn. Jeg måtte snu i døra. I vinterse-
songen, som varer til og med 17. mai hold-
er museet åpent tre dager i uka, fem timer 
hver dag. Så var det da ikke meningen at jeg 
skulle se dette museet heller. 

WUNDERKAMMER
Jeg tuslet bort til Stavkyrkjesenteret, som 
også var stengt. Men den koselige dama 
i butikken som selger garn, suvenirer 
og bøker hadde tilgang så hun satte opp 
døra og skrudde på lyset for meg. Så gikk 
hun, og jeg fikk ta det inn alene. I et rom 
på størrelse med en liten butikk var det 
reneste wunderkammer! Tettpakket som 
en nyåpnet sigarettpakke lå godbitene av 
lokal kulturhistorie og ventet på meg. Jeg 
skjenet og snublet, overveldet av preste-
drakter, presteportretter, orgelpiper, mod-
eller av stavkirka og elementer fra den 
opprinnelige kirkekonstruksjonen. Samt 
salmebøker, brev, gravstøtter og annet sn-
adder. Jeg er den snille dama som trykket 
på lysbryteren en stor takk skyldig!

Nå er jeg i Ørsta og er midt i muse-
umsland, ifølge Internett. Så skjer det ig-
jen. Møbelmuseet i Sykkylven kan jeg bare 
besøke onsdager mellom tolv og fire. Det 
er riktignok åpent to måneder om som-

meren, men nå måtte det utgå. Jeg kjørte 
forbi Anders Svor-museet ved Hornin-
dalsvannet, og ble ellevill. Svor! Den lite 
kjente, figurative skulptøren har et eget 
museum? Fantastisk! Men dette er alltid 
stengt, annet enn de samme to månedene 
om sommeren. Olav Strømme-samlinga 
på Kunsthuset i Ørsta er åpen tolv til fire 
tre dager i uka, så den gikk jeg akkurat 
glipp av. Museet etter Ansgar Leiten i 
Vanylven er permanent stengt. 

IKKE LIKEVEL
Sivert Aarflots museum på Ekset fikk jeg 
se på utsida, det var et ganske anonymt 
modernistisk betongbygg nede i enden av 
en vei. Men dette er åpent kun fire timer 
hver torsdag, de to månedene om som-
meren det er åpent. 32 timer i året kan 
man altså få tilgang til en av Nordvest-
landets fremste folkeopplysere gjennom 
tidene. Brudavolltunet i Ørsta, som jeg 
fikk sett på utsida er vakkert og anbefales, 
mer husene der er åpne kun i sommerfe-
rien, fire timer i uka. 

Da jeg ville til Ishavsmuseet Aarvok 
i Brandal sa Google at museet kun var 
åpent på torsdager, så jeg slo det fra meg 
som umulig og snudde halvveis. Dagen et-
ter fant jeg en oversikt over åpningstider 
på museets nettside, og så hadde det vært 
åpent likevel. Googles karttjeneste var 
ikke oppdatert. Peer Gynt Galleriet skulle 

ifølge samme Google være åpent, men da 
jeg kom dit for å se Oddvin Parrs særegne 
relieffer, var museet stengt noen uker til. 

Jeg har ikke som mål å henge ut museene 
jeg nevner i Lom eller på Sunnmøre. Jeg 
vil bare påpeke et generelt trekk: Norske 
museer er svært ofte ikke åpne, man skal 
ha flaks for å få se innsiden av et museum 
utenfor de store byene. Dette er selvsagt et 
resultat av forståelige prioriteringer.

MÅ SNAKKE OM MUSEUMSØKONOMI
Åpne museer krever vakthold. Biblioteket 
kan ha meråpent, fordi bibliotekbøker 
lett kan erstattes med nye. Det kan ikke 
museumsgjenstander. I en presset mu-

seumsøkonomi, kan valget stå mellom å 
skifte en vindusrute med sprekk i, eller 
leie inn bemanning de ekstra åpnings-
timene. I tillegg kan ikke alle hus i byg-
detun varmes opp på vinterstid, og deler 
av samlingene må periodevis stenges ned 
eller pakkes bort for konservering. 

Mye koker ned til penger. Kanskje er det 
på tide å snakke litt om museumsøkonomi 
og formidling? Om noen hadde hostet 
opp en ørliten pengebinge eller en gryte 
gull til å holde norske museer mer åpne, 
ville jeg vært glad. 

MÅ TRYKKE PÅ LYSBRYTEREN
Samtidig man heller ikke se bort ifra at 

enkelte har valgt å stenge dørene av bitter 
erfaring. Mange norske plasser kan være 
heller forblåste og øde utenom bobilse-
songen. Å sitte stille, i desillusjonert for-
ventning etter uteblivende gjester på et lo-
kalt folkemuseum får det å vente på Godot 
til å framstå som meningsfullt. Jeg forstår 
den eksistensielle angsten. 

Men hvorfor skal det måtte være sånn at 
folk flest absolutt ikke besøker et museum 
på en blank hverdag? Holdninger kan en-
dres, vaner kan skapes og publikum kan 
fanges inn. Det kan være at en begynnelse 
for å øke publikumsengasjementet er at 
dørene er åpne. At noen, som den dama i 
Lom, trykker på lysbryteren. 

Bak lukkede 
dører

Skal museer være fristende å besøke må de være åpne 
for folk, sier Bjørn Hatterud, som har kjørt seg en tur til 

Sunnmøre. 
KUN PÅ SOMMEREN: Også Anders Svor-museet på Grodås i Hornhindalen er dessverre stengt de fleste av årets måneder. 
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Ny bok Ny bok

Boka handler om hvordan  
tegning kan fungere som et 
språk i møte med kunst. 

Boka er skrevet fra museums
praktikerens perspektiv som 
 reflek sjoner over egen praksis. 
Flere av tekstene er fagfelle
vurderte forskningsarbeider.

Anna Carin Hedberg og  
Rikke Lundgreen (red.)

Line Engen og  
Boel ChristensenScheel (red.)

Digital og analog  
tegning i museet 

Et kunstmuseum  
i endring? 
Nye formidlingspraksiser i Norden

Bøkene får du kjøpt i bokhandelen eller på www.museumsforlaget.no   

Kr 390Kr 470
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«Den tiden da museer så på seg selv som 
bastioner for solid forskning, kunnskap 
og kanskje borgerlig dannelse er over. Nå 
er det publikumsopplevelsen som står i 
sentrum.»

Slik står det i ingressen til en an-
meldelse i Kunstavisen av en ny bok av 
og om Nasjonalmuseet av kunsthistoriker 
Øivind Storm Bjerke. Lenger nede i teksten 
skriver han at han «savner sterkt et makt-
kritisk perspektiv, der de ulike aktørenes 
interesser må fremkomme og stå under 
kontinuerlig evaluering». 

VI BLIR MER FAGLIGE
Denne kronikken skal ikke handle om 
boken han anmelder, som jeg verken har 
vært involvert i eller rukket å lese, og er 

på ingen måte et svar på anmeldelsen. 
Storm Bjerkes refleksjoner ble imidlertid 
et supert utgangspunkt for det jeg skal 
snakke om, nemlig faglighet. For med 
tretten år på baken som formidlingskura-
tor ved Nasjonalmuseet, og for øvrig med 
hovedfag i kunsthistorie fra Storm Bjerk-
es institutt på Blindern, håper jeg at jeg 
kan berolige ham litt: Et skifte er i emn-
ing innen museumsforskningen. Praksis-
forskning og refleksive praksiser og pro-
sesser blir stadig viktigere i utviklingen 
av et tilbud for publikum. Dette speiles 
blant annet i Nasjonalmuseets nye forsk-
ningsstrategi. Dermed vil jeg hevde at det 
faktisk går i motsatt retning: Vi blir ikke 
mindre faglige, forskningsbaserte og re-
fleksive, men mer!

Storm Bjerke snakker om at tiden for 
«borgerlig dannelse» er forbi, slik oppfat-
ter jeg det absolutt ikke. Selv er jeg en 
tilhenger av begrepet «dannelse», men 
da selvfølgelig i en moderne forståelse av 
ordet, slik det for eksempel beskrives hos 
nestoren i dialogbasert læring Olga Dyste; 
som en individuell prosess som foregår i 
et felleskap. 

TRENGER NYTENKNING AV BEGREPENE
Vi forstår formidling i dag mer som 
medskaping enn som overføring av 
kunnskap fra en ekspert til et publi-
kum. Dette betyr ikke på noen måte at vi 
skal bort fra verken kvalitetsstandard-
er, faglighet eller kunnskap. Derimot 
var det på høy tid med en nytenkning av 

disse begrepene. For kunnskap kan like 
gjerne være praksisbasert som teoretisk, 
og faglighet kan like gjerne dreie seg om 
pedagogikk, kunstnerisk praksis eller 
museologi som kunsthistorie. Som pro-
fessor i museologi Brita Brenna slo fast i 
en artikkel for seks år siden, er ikke muse-
umskvalitet lenger ensbetydende med «en 
gjenstand eller et verk av høy estetisk ver-
di eller kulturhistorisk betydning», vel så 
viktig er hvorvidt museene er «steder for 
dialog og sosial inkludering». 

I prinsippet er jeg altså helt enig med 
Storm Bjerke slik jeg leser ham: Vi skal og 
må jobbe faglig, og vi må og skal forske! 
Vi må undersøke våre prosesser og dele 
kunnskapen vi opparbeider oss. Slik kan 
vi, som Storm Bjerke også etterspør, skape 

transparens og utfordre maktstrukturer. 
Men dette innebærer altså at vi må tenke 
nytt rundt hva som er viktig forskning-
smateriale for museet. I mange år har 
dette vært samlingen, men ikke hvordan 
samlingen faktisk blir levende i møtet med 
publikum. Jeg vil her gi et eksempel på 
hvordan slik forskning og slike museale 
prosesser kan foregå, og forklare hvordan 
vi som formidler samlingen, forsøker å 
jobbe refleksivt.

THE POINT OF NO RETURN
Under en utstilling med modernistiske 
skulpturer av Aase Texmon Rygh i 2014 
ved det som den gang het Museet for sam-
tidskunst, fikk jeg som formidlingskurator 
muligheten til å utforske en helt ny form 

for formidling inne i utstillingen: Tre hele 
rom ble satt av til bare formidling. Rom-
mene ble et før og etter for meg. Det var 
helt umulig å gå tilbake til å jobbe med 
det forskningsleder ved Tate Emily Pringle 
kaller den utdaterte leveringsmodellen: at 
formidlere leverer formidling etter at ut-
stillingskonseptet er ferdig. 

I rommene kunne jeg, i samarbeid med 
mine kolleger, forsøke å gi form til det jeg 
gjennom flere år hadde erfart at publikum 
ønsket, savnet og trengte.  For eksempel 
visste jeg at både voksne og barn oppsøkte 
og satte stor pris på våre åpne verksteder 
hvor de kunne ta del i aktiviteter tuftet på 
kunstneriske prosesser og praksiser, det vi 
på fagspråket kaller «kollektiv meningss-
kaping». Sitte sammen, lage og snakke og 

Faglig 
publikums frieri
Det er ingen motsetning mellom publikumsfokus og 
faglighet. Formidling er et fag, og utvikling av publikums-
praksiser en vitenskap.
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LINE ENGEN
LINE ENGEN ER FORMIDLINGSKURATOR OG 
FORSKER VED NASJONALMUSEET. 

VANDRER: Utstillingen med 
berøringsskulpturene vandret 

rundt i hele landet i flere år. Her: 
Haugesund billedgalleri. 

VANDRER: Utstillingen med berøringsskulpturene vandret rundt i hele landet i flere år. Her: Haugesund billedgalleri.
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dermed skape mening sammen med ut-
gangspunkt i kunsten. Nå kunne vi tilby 
en slik form for formidling inne i utstill-
ingen, åpen for alle alltid. Vi kunne også, 
med kunstnerens velvilje, gi publikum 
muligheten til å berøre en skulptur, noe 
disse vakre modernistiske skulpturene 
nærmest inviterer til.

MANGLER GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP
Men vi ønsket også å imøtekomme det pub-
likumsundersøkelser ved Nasjonalmuseet 
hadde vist, og som jeg hadde erfart, at det 
var og er et stort behov for kunnskap, og 
at mange føler seg fremmedgjort og usikre 
i møtet med samtidskunst. Ser vi til forsk-
ningen, er dette ikke så underlig. Det viser 

seg nemlig at skoleelever sjelden lærer om 
kunst laget etter 1945. Denne kunsten er 
altså ikke en del av det man innen herme-
neutikken kaller «forståelseshorisonten» 
til folk flest. 

Forskning viser også at mangelen på 
grunnleggende kunnskap kan stå i veien for 
en emosjonell opplevelse av verket. Jeg er 
altså ikke en av dem som sier: «Det er bare 
å åpne seg opp, så blir denne kunsten kjem-
pespennende.» Jeg tror ikke det er så enkelt. 
Derfor ble det siste av de tre rommene viet 
en pedagogisk tidslinje med bilder og tekst 
om kunstneren og modernismen.

Etter denne utstillingen ble formidlings-
rom en vanlig praksis ved visningsstedet. 
Utstillingen og rommene ble også utgang-

spunktet for en vandreutstilling, hvor 
publikum for første gang fikk mulighet 
til å berøre Texmon Ryghs modernistiske 
skulpturer i selve visningsrommet. Da 
jeg i 2017 skulle sparke i gang mitt første 
praksisforskningsprosjekt, valgte jeg å se 
på prosessen mot denne berøringsutstill-
ingen, hvordan vi brukte erfaringene fra 
de tre rommene og ikke minst publikums 
respons. Resultatet var en helt ny beviss-
thet rundt arbeidet mitt.

BERØRER
Vi hadde lagt opp til en «først sanse, så 
forstå»-utstilling, men publikumsun-
dersøkelsene viste at flere ønsket å lese 
veggtekst, eller lage noe først, så berøre. 

Dette tydeliggjør hvor viktig det er å til-
by ulike innganger til tematikken og det 
utstilte materialet, noe den amerikanske 
forskerduoen Lynn Dierking og John Falck 
stadfestet tidlig på nittitallet: Vi må legge 
vekt på ulike publikummeres individuelle 
museumserfaring basert på personlig, so-
sial og fysisk kontekst. 

Når vi spurte publikum hvordan de op-
plevde å berøre, svarte noen at det fikk 
dem til å huske bedre. En annen svarte: 
«… vil kjenne på materialene, kjølig kald 
stein. Liker roen i dem.» Det er lett å finne 
teoretisk belegg for disse opplevelsene. In-
nen kognitiv-nevrologisk forskning snak-
ker man om «emotional Touch»: Menne-
sker tar ikke på ting bare for å undersøke 

dem, men også for å få en «følelse med» 
objektet. Denne informasjonen går rett til 
de emosjonelle regionene i hjernen som 
nettopp påvirker følelser, adferd og minne. 

I hjerneforskningen snakkes det om at 
objekter og mennesker trer inn vår per-
sonlige sone gjennom berøring. Mens man 
i narrativ teori snakker om at kunstverkets 
fortelling og mottakers fortelling går sam-
men til én gjennom berøring. Verket er 
altså ikke lenger «en fremmed». 

VERKTØYKASSA FOR NYSKAPNING
Dette er bare noen eksempler på nye inn-
sikter denne forskningsprosessen ga. Men 
hvordan kan vi best nyttiggjøre oss denne 
kunnskapen? 

Det meste i et museum, i alle fall ved Nas-
jonalmuseet, skjer i tverrfaglige kreative 
prosesser. I begge prosjektene jeg har 
beskrevet her, brukte vi «Verktøykassa». 
Det er en metode for prosjektarbeid som 
sørger for at alle blir involvert tidlig i pros-
essen, og at publikumsperspektivet er med 
fra start. Selve idéfasen er avgrenset i tid, 
men åpen i form. Her kan alle kaste ut sine 
meninger og ideer, visuelt eller tekstuelt. 

Jeg tror dette er veien å gå. Vi må an-
vende metoder for kreativt prosjektarbeid, 
og vi må ramme inn disse prosessene som 
forskning. Slik blir vi mer bevisst vår egen 
praksis, og slik sørger vi for å dele den 
nye kunnskapen, både internt i museet og 
med feltet utenfor.

EVIG: De glatte 
diabassteinene har en 
evighetsform som kan 

oppdages gjennom hånden.  
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Folk har ulike grunner til å gå på museum, 
slik de har ulike forkunnskaper og måter å 
tilegne seg ny innsikt på. Ved å tilretteleg-
ge for flere innganger, perspektiver og 
stemmer kan en samling skape opplevels-
er og relevans for flere.  

I tråd med akademisk tradisjon har 
museal formidling i utstillingsrom lenge 
vært synonymt med tekster på vegg. 
Men det finnes flere muligheter. Digi-
tale løsninger muliggjør formidling der 
visuelle og auditive elementer spiller 
hoved rollen. 

Å gi publikum et variert formidlingstil-
bud som levendegjør kunsten og setter 
mennesket i sentrum, var en stor motivas-
jon i arbeidet med Nasjonalmuseets sam-
lingsutstilling.  Ved å plassere de digitale 
fortellingene i samme rom som samlingen 

ønsket museet å åpne for nye eller lite 
kjente aspekter ved verkene.

Resultatet ble 48 formidlingsskjermer, 11 
lydinstallasjoner, 14 spesielle installasjon-
er og en multimediaguide som knytter seg 
til utvalgte verk og temaer i rommene.  Hos 
oss ble filmer et gjennomgående valg i den 
digitale formidlingen. I denne artikkelen 
ønsker vi derfor å beskrive to eksempler 
som viser hvordan film er tenkt for å gi nye 
opplevelser i møte med en samling. 

DEN USYNLIGE HÅNDEN
En essensiell del av det å forstå kunst er 
å bli kjent med kunstneriske teknikker 
og hvordan ulike verk er blitt skapt. På 
dette området tilbyr digitale fortellinger 
som formidlingsform mange muligheter, 
særlig i møte med levende kunstnere i de-

res atelierer. Men hvordan gjenskape en 
død kunstners prosess?  

Kunstneren Johan Christian Dahl 
(1788–1857) regnes i dag som en av grunn-
leggerne av norsk malerkunst. I Nasjonal-
museets samlingsutstilling har han fått et 
eget rom.

I skapelsen av storslagne landskapsmal-
erier brukte Dahl skissen som forstudie og 
inspirasjon. Skissen ble en av hans viktig-
ste kunstneriske metoder. Med skissebok 
og penn skildret han store og små detal-
jer fra by og natur, som senere ble satt 
sammen når han malte ferdige malerier 
i atelieret. Dahl var ikke den eneste i sin 
tid som brukte denne skissemetoden, og 
dette ville kuratorene gjerne poengtere. 

Men hvordan kan publikum best forstå 
metoden på en annen måte enn gjennom 

tekst? Kuratorene bestemte seg for å skape 
en film der publikum med egne øyne kunne 
oppleve skapelsen av et maleri fra skisse 
til ferdig verk. Målet var at Dahls usynlige 
hånd skulle tegne og male verket foran 
øynene våre og slik gjøre historien levende. 

EN SANSELIG OPPLEVELSE
Filmen om Dahl er kun to og et halvt minutt 
lang. Den er hovedsakelig en visuell opplev-
else med sparsom bruk av tekst, akkompag-
nert av klassisk musikk og naturlige lydef-
fekter.  Gjennom Dahls usynlige hånd som 
tegner og maler, viser filmen hvordan et 
verk sakte oppstår fra en eller flere skisser. 
I tillegg måtte kuratorene lete i samlingen 
etter riktige motiver. Det var viktig at det 
nettopp er verkene i rommet filmen vises i, 
som publikum får oppleve skapelsen av. 

Dahls metode kan også forklares gjen-
nom tekst eller muntlig form, men det 
unike ved visuelle digitale fortellinger er 
at publikum faktisk opplever at det skjer 
foran dem, som om det var en levende 
hendelse. Det at det visuelle og lyd er de 
bærende fortellergrepene, gjør at man kan 
forstå prosessen gjennom sansene, uten 
en større intellektuell tilnærming. 

Med kroppen som utgangspunkt for-
midler filmen Dahls metode som en 
menneskelig erfaring. Dette er i tråd 

med kurateringen av Nasjonalmuseets 
samlingsutstilling, hvor nettopp den 
menneskelige historien står sentralt. Det 
stemmer også overens med den brukerori-
entering som ofte ligger i den digitale kul-
turen, der hver enkelt persons opplevelse 
og tolkning blir vektet som likeverdig og 
svært viktig. 

MYSTERIET OM DET 
FORSVUNNEDE MALERIET
Vårt andre eksempel er filmen om den ned-

Hvorfor digital 
formidling? 
I den nye samlingsutstillingen satser Nasjonalmuseet på digital 
formidling som en fast del av utstillingen. Kan digitale plattformer 
for formidling bidra til mer meningsfulle museumsopplevelser? 

TEKST: TEAM DIGITAL, NASJONALMUSEET

ER BLITT FILM: Kunstneren Johan Christian Dahl (1788 
-1857) brukte skisser som studier og verktøy i utformingen 
av landskapsmalerier. Hans metode fra skisser til ferdige 
malerier presenteres som en film i samlingsutstillingen.  
Her: Johan Christian Dahl «Larvik havn i måneskinn» 1839. 
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erlandske kunstneren Balthasar van der Ast 
(1593–1657) og viser et maleri av kunstneren 
som har vært i museets samling siden 1837. 
I forbindelse med museets konservering av 
maleriet ble det funnet tegn på at dette bil-
det en gang har vært utsatt for en oppdel-
ing, for deretter å bli solgt som to verk. Ku-
rator samling undersøkte saken og fant til 
slutt den andre halvdelen av maleriet i en 
annen samling hos en privat eier i utland-
et. Som en digital film i rommet gjenskapes 
forskningen som en spennende fortelling 
der betrakterne er vitne til oppklaringen. 
Fortellingen ender med at Nasjonalmuseets 
maleri blir gjenforent digitalt med sin andre 
halvdel. Verket heles. I filmen er det er lagt 
vekt på å formidle forskningsprosessen di-
alogisk, slik at publikum gradvis oppdager 
kuratorens funn, jobber med hen som de-
tektiv og til slutt finner løsningen. 

Målet med dette er å gjøre tung forskning 
kortfattet, forståelig og underholdende. 
Dessuten får publikum se maleriet slik det 
var før oppdelingen, noe som ikke er mulig 
i virkeligheten, da de to delene fremdeles 
er separate verk i hver sin ramme. 

Filmen er et eksempel på hvordan digi-
tale løsninger kan gjøre faglig aktivitet til 
tidsreiser.  

PUBLIKUM HAR SVAR
De to filmene beskrevet her er et lite utvalg 
av hva publikum kan utforske på de 48 for-
midlingsskjermene i samlingsutstillingen. 
Men ønsker egentlig publikum mer digi-
talt innhold i møte med en kunstsamling? 
Eller bør heller museer tilby en pause fra 
digitale plattformer? 

For museer er et digitalt formidling-
stilbud en mulighet for å gi publikum 

flere innganger til en samling utenfor 
oppsatte arrangementer og omvisninger. 
Det at det digitale er et medium som eg-
ner seg for å få frem følelser gjennom å 
appellere til flere sanser og kroppslige 
opplevelser, legger til rette for levende 
opplevelser. Digitale løsninger egner 
seg også for å tilrettelegge for behov hos 
brukere med lese- og hørselshemning. 
Det dialogiske og flerstemte i den digi-
tale formidlingen evner derfor å repre-
sentere noe av mangfoldigheten i sam-
lingen som samtidig kan berøre hvert 
enkelt menneske. 

I Nasjonalmuseets nye samlingspresen-
tasjon er digitale fortellinger gjennom film 
et av flere formidlingsgrep hvor ønsket er 
å gi publikum flere innganger til verkene. 
Et bevisst valg var å ikke lage innhold 
for barn, men gjøre det lettere for famili-

FAKTA //

❱❱   Den 11. juni 2022 åpner Nasjonalmuseet i nytt bygg.

❱❱   Museets visjon er “å gjøre kunsten tilgjengelig for alle – og 
hver enkelt». 

❱❱   Fra samlingen vises over 6500 verk fra billedkunst, kunst-
håndverk, design og arkitektur.

❱❱   Som et nytt grep i samlingsutstillingen inkluderes digital for-
midling gjennom 48 formidlingsskjermer, 11 lydinstallasjoner, 
14 spesielle installasjoner og en multimedia-guide.

Team digital ved Nasjonalmuseet består av Ingvild Hammervoll 
(koordinator), Dimitra Christidou, Anne Qvale, Hilde Areng Skaara 
og Lin Stafne-Pfisterer

er og venner å oppleve noe sammen og å 
kunne snakke om det de ser, uten å savne 
forkunnskaper. Grunnen til at vi har gitt 
digitale fortellinger fast plass i samling-
sutstillingen på lik linje med tekster, er 
at vi vil sette de menneskelige historiene 
i sentrum.  Det er likevel først etter åpning 
og møtene med publikum vi vil kunne se 
i hvilken grad prosjektet fungerer i tråd 
med visjonen. I hvilken grad vil de digitale 
filmene gi publikum en økt opplevelse av 
samlingen og rom for refleksjon? Hvor-
dan utfyller de ulike formidlingstiltakene 
hverandre i praksis, og hvordan tar pub-
likum dem i bruk? Vi venter spent på sva-
rene, som vi vil få etter åpningen 11. juni.

OPPDELT: Dette maleriet ble sannsynligvis utsatt for en oppdeling, og solgt som to verk. Nasjonalmuseet eier i dag den ene delen, som vi ser 
her. I samlingsutstillingen er forskningshistorien presentert som en film i samme rom som maleriet. Balthasar van der Ast «Stilleben med frukt 
og skjell» ca. 1620 – 1632

ET RESULTAT: Forside til filmen om kunstneren Johan Christian Dahls kunstneriske metode fra skisse til ferdig maleri.
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MUSEUMSLIV
Generalsekretær i Norges museumsforbund 
Liv Ramskjær diskuterer sentrale tema i 
museumspolitikken og -kulturen. 
FOTO: THOMAS JOHANNESEN

I slutten av januar kom del to av utrednin-
gen om Nasjonalgalleriet: «Nye historier», 
laget av Nasjonalmuseet og Sparebanken 
DNB på oppdrag fra Kulturdepartementet. 
Prosjektleder har vært Martin Eia-Revheim 
fra Sparebankstiftelsen. De store diskus-
jonene har ikke kommet etter lanseringen, 
kun noen krusninger i sosiale medier. 
Pandemislitasje, strømkrise og krigen i 
Ukraina har nok bidratt til at flere enn Mu-
seumsLiv har brukt mer energi på andre 
ting enn mulighetsstudien. Det betyr ikke 
at temaet etterbruk av Nasjonalgalleriet er 
uinteressant eller uaktuelt. 

GOD GRUNNIDÉ
Å kunne samles om en felles eksperi-
mentell utstillingsarena der nye ideer og 
samarbeid kan testes ut, samtidig som ny 
kunnskap etableres og deles og man får 
vist ukjente deler av samlingene, er en god 
tanke. Mer tverrfaglig samhandling kan 
spore til nye måter å tenke på og dermed 
nye historier. Men trenger man et eget hus 
i Oslo for å få det til? 

At en slik samarbeidsarena plasseres 
i Oslo, kan ha sine klare fordeler. For 
mange er det langt rimeligere og enklere 
å komme seg enn til en god del andre 
steder i landet. Nasjonalgalleriet var 

ment å være for hele landet, så man kan 
forsvare utsagnet om at man videreføre 
tradisjonen med denne gjenbruksløsnin-
gen. Mange tenker nok likevel at det er 
urettferdig med enda mer penger til hov-
edstaden. Spørsmålet har blitt reist, det 
er forståelig.

Hvordan prosjektet finansieres er 
også avgjørende. Da tenker jeg ikke bare 
på selve renoveringen og den daglige 
driften, men også hvordan de ulike akti-
vitetene huset skal romme. Eia-utvalget 
skisserer noen løsninger, men disse må 
naturligvis konkretiseres.  Den økono-
miske situasjonen for mange museer i 
øyeblikket for anstrengt og fremtiden for 
usikker. Derfor vil det være helt nødven-
dig å smøre maskineriet» med friske mid-
ler for samarbeid og utvikling om man 
skal lykkes i å få bred støtte i museums-
sektoren. 

Det kan også være naturlig å etablere 
samarbeid med alle de ulike aktørene i 
museumslandskapet: de nasjonale net-
tverkene, fagseksjonene i Museumsfor-
bundet, Kulturrådet, Museumsforbundet, 
UH-sektoren som jobber med utdanning 
og forskningsutvikling av og med mu-
seene samt relevante pågående prosjekter 
museumssektoren er involvert i.

SUKSESSFAKTORER
En av suksessfaktorene er, mener jeg, et 
bredt samarbeid om forskning med alle 
museer, universiteter og forskningsare-
naer. Interessen for samarbeid mellom 
UH-sektoren og museene er større enn 
noen gang, og det pågår utviklingsarbeid 
flere steder. 

Utvalget har valgt å fokusere mye på 
utvikling av en LAB-funksjon og på eta-
bleringen av forskning etter mønster av 
Phd-graden for kunstnerisk utviklingsar-
beid. De legger til grunn at forskningsak-
tiviteter knyttet til utstillingsproduksjon 
vil bidra til å formidle nyskapende virk-
somhet til publikum, i større grad enn hva 
institusjonene kan gjøre hver for seg. Når 
det samtidig oppfordres til at Kulturdepar-
tementet og Kunnskapsdepartementet bør 
«samarbeide om å realisere ambisjonene 
som ligger i museumsmeldingen», men-
er jeg man må utvide forståelsen av hva 
forskning i museene kan og skal være. 

Forskerutdanningen må naturlig nok 
foregå på de gradsgivende institus-
jonene, men Nasjonalgalleriet kan bli 
en felles arena og møteplass for ulike 
prosjekter, møter, kurs, diskusjoner og 
brytninger mellom ideer samt utvikling 
av nye. Et slikt miljø kan også bli et 

samlende «hjem» for de stipendiatstill-
ingene Forskningsrådet er i ferd med 
å lyse ut etter den første bevilgningen i 
Statsbudsjettet. Et felles miljø kan også 
være en naturlig arene for å diskutere og 
utvikle modeller for hvordan museene 
best kan drive forskningsadministras-
jon og -utvikling internt i enkeltinstitus-
jonene. Beste praksis på dette området 
er viktig for at museene sal lykkes med å 
styrke forskningsarbeidet slik Museums-
meldingen ønsker.

En av de andre suksessfaktorene for 
å lykkes, mener jeg, er å være tydelig på 
at prosjektet er for hele museumsfeltet. 
Nasjonal museet er etablert, Nasjonalgall-
eriet trenger ikke være primært for kunst-
feltet. Jeg tror utveksling av perspektiver 
mellom kunstmuseene og de andre kan 
gi ny dynamikk. Dette er en ambisjon i 
utredningen, men jeg synes det kunne 
vært eksemplifisert bedre. Man ønsker at 
museumsfeltet selv skal ta del i ytterlig-
ere konkretisering av ideene, og det kan 

være en grunn til at dette blir litt utydelig. 
Det kan også henge sammen med 
Jeløya-erklæringens fokus på at Nasjon-
algalleriet fortsatt skulle brukes til kunst. 
Nå er det er jo ikke lenger den plattformen 
som gjelder, det er faktisk en ny regjering 
med nye ideer som er i førersetet for kul-
turlivets utvikling fremover 

PUNKTERT NASJONALGALLERI?
Revidert budsjett 2022 inneholder ingen 
signaler om at den nye regjeringen gir 
støtte til en gjenbruk av Nasjonalgalleriet 
til kunst- og museumsformål. Så langt i den 
nye regjeringens virke er det heller ikke mu-
seumsfeltet som løftes frem. Kulturminister 
Anette Trettebergstuens forslag om å bruke 
Tullinløkka og Nasjonalgalleriet til en ut-
videt arena for Nationaltheatret punkterer 
forslagene i utredningen «Nye historier» 
nokså grundig. Den er oversett, enten av 
ideologiske grunner, fordi man ikke ønsker 
offentlig-privat samarbeid om slike bygg, 
eller fordi man kan løse flere utfordringer 
rimeligere ved å velge denne løsningen. 

Men, kan man slå to fluer i en smekk? 
Kombinasjonen av teater og museum 
har man jo alt etablert på Ibsen-museet, 
så hvorfor ikke lage et flerbruks-hus for 
teater, museum og kreativt og nytenkende 
kultursamarbeid?

Nye historier om 
Nasjonalgalleriet?
Vi må i hvert fall snakke om det.

ÆRVERDIG: Hva skjer med et av Norges staseligste bygg? Håpet er at det vil 
komme hele kulturfeltet og et stort publikum til gode. 
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Anja Åsbo Sletten
er ny direktør ved Statens vegmuse-
um i Lillehammer. Norsk vegmuseum 
er en kulturhistorisk institusjon som 
er tillagt et nasjonalt ansvar for å ta 
vare på, forske på og formidle kunn-
skap om materielle og immaterielle 
kulturminner knyttet til vei og veitra-
fikk. Åboen Sletten har vært ansatt 
ved vegmuseet siden 2001 og konsti-
tuert i stillingen som museumsdirek-
tør siden oktober i fjor. I en pressemel-
ding fra museet uttaler hun at hun er 
stolt og glad over denne muligheten. 

Marie Skoie 
er ny direktør ved Oslo Museum. Hun 
overtar stillingen etter Lars Emil Han-
sen, som er ferdig med sin andre åremål-
speriode. Skoie er historiker og har bred 
erfaring fra kulturfeltet. Hun kommer 
fra stillingen som leder for kulturhisto-
risk seksjon hos Norsk Folkemuseum, 
har tidligere bl.a. vært seniorrådgiver og 
leder for seksjon for museumsutvikling i 
Kulturrådet og konservator og avdelings-
leder ved Norsk Teknisk Museum. 

Atle Fiskå
er ny direktør ved Jærmuseet. Han overtek etter Målfrid Snørteland, 
som går av med pensjon etter 36 år i stillinga. Fiskå kjem frå stillinga 
som leiar ved Lerang Forskningsstasjon i Skretting ARC. Før det har han 
blant anna arbeidd som avdelingsdirektør i Museum Stavanger (MUST) 
og som dagleg leiar i Kvamiljø AS og forskningssjef i IRIS. Han har doktor-
grad frå det medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen. 

Lennart Fjell
er ny leiar på Kystmuseet i Øygarden, som er ein del av Museum Vest. Han tek 
over for Bjørg Christophersen, som har leia Kystmuseet i Øygarden sidan det 
blei starta i 1993 og går av med pensjon i sommar. Fjell er kulturvitar og tidle-
gare kultursjef i Fjell kommune. Han har også jobba på museet tidlegare, for om 
lag tjue år sida, som guide. I ein artikkel på Museums Vests nettsider fortel han 
at det klør i fingrane etter å ta tak på leiarjobben. 

Ellen Aslaksen
er ny direktør Aust-Agder museum og 
arkiv. Hun tar over etter Jan Ledang 
som gikk av med pensjon i april og vil 
tiltre i stillingen i august. Med over 30 
års erfaring fra kulturfeltet har As-
laksen både bred faglig kompetanse 
og lang ledererfaring. Hun kommer 
fra en stilling som spesialrådgiver i 
Norsk Kulturråd og har tidligere vært 
dekan på Kunsthøgskolen i Oslo og 
forskningsleder i Norsk kulturråd. Hun 
er utdannet sosialantropolog.

Hilde Nielsen
er ny sjef for Marinemuseet i Horten. 
Museet har holdt til på Karljohan-
svern i Horten siden 1864, og er et 
av verdens eldste Marinemuseer. 
Nielsen kommer fra stillingen som 
seniorrådgiver i Museumsforbundet. 
Hun har doktorgrad i historie og har 
bred erfaring fra museumsfeltet, 
som avdelingsleder for Nordkapp-
museet og avdelingsdirektør for 
Vestfoldmuseene. – Vi er glade for å 
få en museumsfaglig leder ved Ma-
rinemuseet, selv om det bryter med 
en lang tradisjon for militære sjefer, 
sier direktør ved Forsvarets museer, 
Erling Kjærnes i pressemeldingen. 
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VI LEVERER 
NØKKELFERDIGE

LØSNINGER 
FOR MUSEER

PROSJEKTERING
TURN KEY LØSNINGER
SYSTEM INTEGRATION
STYRINGSSYSTEMER
LYS, LYD & BILDE
AV & PROJEKSJONER
SCENOGRAFI / 
ELEMENTPRODUKSJON
GLASSMONTRE
ARKITEKTONISK BELYSNING

www.ct-group.com

VERDENSARVEN, VEGAØYENE HURTIGRUTEMUSEET

FOLGEFONNSENTERET MUNCHMUSEET

NATURHISTORISK MUSEUM I BERGEN NATURHISTORISK MUSEUM I OSLO

IMPULSER, MAIHAUGEN KODE, SØLVSKATTEN NASJONALMUSEET

Boka tar for seg forskning på tradisjonshåndverk i  
museer. Felles for artiklene er at både forvaltnings  
historikken og vårt håndverkerblikk på byggeskikk og 
 bygningsvern står sentralt. 

Rikt illustrert i stort format!

Terje Planke og Jean Lorentzen (red.)

Håndverksforskning ved norske museer
By og bygd nr 49

Boka får du kjøpt i bokhandelen eller på www.museumsforlaget.no   
Kr 390

Ny bok
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Send inn løsningssetningen til redaksjonen@museumsnytt.no og bli 
med i trekningen om et års gratis abonnement til deg eller en venn.

Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og 
historiske bygninger

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret
imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern,
for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være
økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Telefon: 21 09 56 50
www.stiftelsen-uni.no

Løsning nr. 1/22
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Kjelsåsveien 143, OsloNORSK TEKNISK MUSEUM  / NASJONALT MEDISINSK MUSEUM / OSLO VITENSENTER

Ny, rå tele- og  
datautstilling
tekniskmuseum.no

NYE UTSTILLINGER - VITENSHOW - SOMMERAKTIVITETER  -  KAFÉ - MUSEUMSBUTIKK 
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Annonsere i 
Museumsnytt? 

Museumsnytt er et perfekt medium for målrettede annonser. Bladet går ut til 
alle medlemmene av Norges museumsforbund, samt til individuelle mottak-

ere i kulturforvaltning, politikk og media.

Kontakt vår annonseselger Anne-Lise Fængsrud for et godt tilbud:
Telefon: +47 996 48 546

E-post: anne-lise@lkmedia.no

Abonnere på 
Museumsnytt?

Museumsnytt er Norges eneste magasin for og om museum. Det har vært 
utgitt siden 1951 og er redaksjonelt uavhengig. Papirutgaven kommer ut fire 

ganger i året og løfter fram viktige stemmer, ideer og diskusjoner. Hvert num-
mer byr på aktuelle anmeldelser, reportasjer, feature- og bakgrunnsartikler.
Et abonnement på museumsnytt holder deg orientert på dette viktige sam-

funnsfeltet.

Et årsabonnement koster kr. 400,-
Tegn abonnement her: https://museumsnytt.no/abonnement/

Skrive i 
Museumsnytt?

Museumsnytt vil bidra til enda bedre norske museer og til å bygge bro mellom 
museumsfeltet og offentligheten for øvrig. Vi ønsker ideutveksling og inspirert 

faglig samtale og kritikk. Da trenger vi massiv hjelp. Vi er interessert i kro-
nikker og artikler, både til papirutgaven som kommer fire ganger i året, og til 

museumsnytt.no der vi publiserer fortløpende. 

Ta kontakt med oss på redaksjonen@museumsnytt.no



Gjenstander på et museum tilhører liksom evigheten 

selv. De er vår felles kulturarv og hukommelse. Men en 

gang har mange av dem ikke vært annet enn gammelt 

skrot på et loft eller i en bod. 
HENRIK PRYSER LIBELL, S. 16


