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Nye Brudd 2011-2013 

 

I Bakgrunn 

I 2011 ble Brudd-prosjektet reorganisert og det ble gjort noen endringer med hensyn til deltagere og 

innretning. Etter reorganiseringen kom seks kulturhistoriske museer til å delta i prosjektet: Bymuseet 

i Bergen, Museum Vest (ved Nordsjøfartmuseet), Vest-Agder-Museum, Oslo Bymuseum, Norsk 

Teknisk Museum (ved Nasjonalt medisinsk museum) og Árran – Lulesamisk senter. Fra Kulturrådets 

side ble det i invitasjonsbrevet stilt krav til de deltagende institusjonene om blant annet ressursbruk, 

personmessig kontinuitet og også synliggjøring av prosjektet. De ulike forpliktelsene knyttet til 

deltagelsen ble akseptert av de respektive museenes direktører.  

Deltagerne i Nye Brudd utarbeidet sammen et grunnlagsdokument for den tematiske og 

metodologiske innretningen av virksomheten innenfor prosjektet. I dette notatet ble det lagt til 

grunn, i tråd med innretningen av Brudd i de foregående årene også, at Nye Brudd skulle ha fokus på 

å løfte fram og undersøke marginaliserte og eller vanskelige historier. Et mål om diskusjon omkring 

og utvikling av museenes samfunnsmessige posisjon og politiske funksjon ble framhevet. Det ble stilt 

opp som et mål at prosjektet skulle arbeide for å gi museene nye og betydningsfulle ståsteder og 

posisjoner innenfor norsk kultur- og samfunnsliv. I grunnlagsnotatet ble det samtidig lagt vekt på 

kritisk undersøkelse og videreutvikling av museenes arbeidsformer. Det ble lagt til grunn at 

deltagerne i prosjektet skulle utgjøre et forpliktende arbeidsfellesskap og samarbeide praktisk og 

konkret om de ulike prosjektene. Også andre, mer museumsteoretiske problemstillinger ble løftet 

fram, blant annet knyttet til forståelsen av og tilnærmingen til materiell kulturarv. Museenes 

samlinger og forståelsen og bruken av dem ble tematisert spesielt i notatet.  

Brudd etter 2011 skiller seg på flere måter fra den første delen av prosjektperioden. De seks 

deltagermuseene gikk inn i prosjektet uten å ha med seg ferdige, egne prosjekter inn. Mens mange 

av Brudd-prosjektene i den første fasen var relativt store og sentrale prosjekter for de institusjonene 

som sto for dem, kom prosjektporteføljen etter 2011 til å bestå av mindre prosjekter, og som ble 

utviklet underveis, gjennom samarbeid internt i prosjektet.  
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Bruddstykker – seks museumsfortellinger om skam, skyld, utstøting og fortielse 

 Vinteren 2011-2012 og i første halvdel av 2012 ble det avholdt noen prosjektsamlinger der nye 

prosjekter ble diskutert, og høsten 2012/ vinteren 2013 ble de lansert under én felles tittel: 

”Bruddstykker – seks museumsfortellinger om skam, skyld, utstøting og fortielse”.  

Oslo Museums prosjekt var en utstilling om en norsk kvinne som fikk barn med en tysk soldat under 

den tyske okkupasjonen. Det var ikke minst problemstillinger knyttet til det personlige og det private 

som kom til å prege museets arbeid og tenkning i prosjektet. Kvinnen var svigermor til hun som var 

prosjektleder for utstillingen og fortellerstemmen i utstillingen var kvinnens oldebarn.  

Vest-Agder-museet laget en utstilling med utgangspunkt i en fane som viste en streikende arbeider, 

skutt av en streikebryter under en arbeidskonflikt i Trøndelag i 1913. Målet for utstillingen, som 

hadde arbeidstittelen ”Tror du på oss?”, var å sette fokus på museet som formidler av ”sannhet”, og 

synliggjøre at de historiene museet på ulike måter forteller, gjennom gjenstander, tekst og bilde, ikke 

er sanne, i betydningen udiskutable, ukontroversielle eller at de var de eneste som kunne fortelles. I 

utstillingen ble det fortalt flere ulike, også innbyrdes motstridende, fortellinger om fanen og den 

historiske situasjonen fanen refererte til.  

Nordsjøfartmuseets utstilling så nærmere på hvem som har blitt holdt ansvarlige for Telavåg-

tragedien i april 1942, da hele bygden ble jevnet med jorden og alle innbyggerne ble sendt i tysk 

fangenskap. Terroren kom som følge av at to tyske Gestapo-offiserer var blitt drept av Linge-agenter, 

som ble holdt skjult i bygden, etter å ha kommet over Nordsjøen fra Storbritannia. Hendelsene reiste 

mange spørsmål. Hvorfor ble Nordsjøfarten oppdaget? Hvorfor ble hele bygden ødelagt og alle 

innbyggerne straffet? Hvem hadde bestemt dette? Var det ikke den nazistiske okkupasjonsmakten 

sitt ansvar? Utstillingen ble ikke laget for å finne sannheten, men for å vise hvordan Telavåghistorien 

har blitt formidlet. Mye har blitt skrevet og mye har blitt sagt uten at det finnes belegg for dette i 

kjent kildemateriale, og flere ser ut til å sitere hverandre uten å gå tilbake til primærkildene. Dette 

har vært med på å forme historien om hva som skjedde i Telavåg. I utstillingen kan man se hvordan 

sannhet og rykter har fått leve helt frem til våre dager, vevd seg sammen og skapt en egen historie 

om hva som skjedde. Utstillingen viser også at journalister, forfattere og i noen sammenhenger også 

museet selv, ikke har vært kritisk nok til kildene.   

Árran – Lulesamisk senter laget en utstilling med utgangspunkt i et familieportrett fra 1920-årene. 

Motivet er en familie oppstilt til fotografering. På baksiden av bildet er et stempel som viser at det 

kommer fra Rasbiologiska Institutet i Uppsala, Sverige. Denne dobbeltheten, at bildet på den ene 

siden er et unikt og kjært familieminne, og på den andre siden, at bildet ble tatt i en sammenheng og 

som en del av et prosjekt, som hadde et rasistisk utgangspunkt. Det ene barnet på bildet var 
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prosjektlederens farmor. Bildet åpnet dermed for å diskutere kuratorens plass og stemme i en 

utstilling. Men ikke minst var det et velegnet utgangspunkt for å diskutere hvordan man i dag skal 

fortolke og forholde seg til det historiske forholdet mellom den samiske befolkningen og den svenske 

(og norske) majoritetskulturen.  

Nasjonalt medisinsk museums prosjekt var et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt fra 

”Helsesenteret for papirløse migranter” i Oslo. Senteret drives av Røde Kors og Kirkens bymisjon og 

gir helsehjelp til mennesker uten helserettigheter i Norge. Målet for prosjektet var å løfte fram og 

synliggjøre senteret og helsesituasjonen for pasientene der. Underveis i arbeidet ble det veldig 

tydelig for museets medarbeidere, at å foreta en ’nøytral’ eller ”objektivt” dokumentasjon (og 

presentasjon) av senteret og menneskene der, slik de var ’til vanlig’ når museet ikke var der for å 

dokumentere (ta bilder, snakke med dem etc), overhodet ikke var mulig å gjennomføre. Innholdet i 

intervjuene var helt gjennomgående preget av at intervjuobjektene tenkte at de snakket til et 

(nasjonalt) museum. Fotoportrettene som museets fotograf tok, og som dominerte i den ferdige 

utstillingen, framsto tydelig som hans blikk på senteret og menneskene. De var veldig langt fra å 

være nøytral fotodokumentasjon av stedet, pasientene og de ansatte. Utstillingsprosjektet ble slik 

sett, ved siden av at det løftet fram en aktivitet, et sted og en gruppe mennesker som er lite synlig(e) 

i samfunnet, ikke minst en øvelse og en bevisstgjøring i forhold til museets muligheter og rolle som 

produsent, dokumentarist og formidler.  

Bymuseet i Bergen utarbeidet en skisse til en vandreutstilling der et kontorlandskap fra museet 

skulle reise rundt på Vestlandet og formidle sider av den norske leprahistorien, samtidig som 

museets ulike funksjoner og betydninger skulle synliggjøres og diskuteres med publikum. Gjennom 

innspilte meldinger på to ansattes telefoner ville man vise at mange ulike aktører ønsker tilgang og 

eierskap til museet, og reise spørsmål omkring hvem som skal definere hva museet er og kan være 

for ulike brukere.  

Prosjektet realiseres september 2014.  
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II Nærmere gjennomgang av prosjektene 

Oslo Museum 

Det er så mye vi skulle ha snakket om – Min oldemors kjærlighetshistorie 

 
Skisse til utstillingen, laget av designer for Forelsket og foraktet Lise Lotte Dick. Ved det hvite feltet til høyre ble lyttestasjonen satt inn, Her 
kunne man ta på seg høretelefonene og høre Christina fortelle om sin oldemors kjærlighetshistorie. Oslo Museum, 2012 

Oslo Museums Brudd-prosjekt i 2012 var en del av en planlagt, større utstilling om ”tyskerjenter” og 

behandlingen av og holdningen til dem. Den store utstillingen skulle åpne i 2013. I 2012 et 

delprosjekt, en liten utstilling. I utgangspunktet inspirert av et leserinnlegg, ”Vår skamplett”, i 

Aftenposten i 2009 der en 16-åring, Abby, stilte spørsmålet: ”Hvorfor har jeg ikke lært om den 

grusomme behandlingen av tyskerjentene på skolen? […] Er vi så opptatt av å stå fram som perfekte, 

at vi glemmer hva som er rett og galt?”.  

Målsettingen med delutstillingen i 2012 var ikke minst å vekke interesse for temaet; behandlingen av 

norske jenter som var kjærester med tyske soldater under okkupasjonen, og å være en forløper for 

den større utstillingen, som skulle åpne i 2013. Den lille utstillingen skulle slik sett være informativ og 

interessevekkende. Den var tenkt som en digital fortelling, som skulle ha ungdom som målgruppe. 

Alternative arbeidstitler var ”Vår skamplett” eller ”Hvorfor har jeg ikke hørt om tyskerjentene?”.  

Senere ble innretningen av prosjektet endret, bl.a. etter diskusjoner i Brudd-gruppa. Et ”problem”, 

eller noe begrensende, med å ta utgangspunkt i Abbys leserinnlegg var at det jo kunne diskuteres om 

det faktisk var slik at ingen hadde fortalt om dette. Behandlingen jenter som var / hadde vært 

kjærester med tyske soldater ble utsatt for etter krigen, var omtalt kritisk i en rekke sammenhenger, 

også i skolebøker. I offentligheten hadde emnet fått oppmerksomhet, ikke minst gjennom Helle 
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Aarnes’ artikler i Bergens Tidende og bok (Tyskerjentene – Historiene vi allerede ble fortalt, Gyldendal 

2009). Blant annet gjennom intervjuer og bruk av private foto bidro Aarnes til å utvide og nyansere 

bildet av okkupasjonshverdagen, kvinnene og av reaksjonene de ble utsatt for. Aarnes’ bok var først 

og fremst basert på intervjuer med fem kvinner. For Oslo Museum kunne det framstå som ikke så 

utfordrende å skulle lage en selvstendig, ”informativ”, utstilling, innenfor de rammene som forelå, 

med begrensede midler og tid til rådighet, så lenge stoffet var behandlet såpass utfyllende, og med 

et nytt blikk, i en aktuell bok.  

Prosjektleder hadde tidligere laget en digital fortelling om sin svigermor, som hadde giftet seg med 

en tysk soldat. I stedet for å tenke at den nye utstillingen skulle gi ungdom en introduksjon til temaet 

tyskerjenter, ble løsningen for museet å gjøre det på en annen måte og tenke den nye utstillingen i 

forlengelsen av svigermors historie: Altså ikke å fortelle en generell og informativ historie om 

tyskerjentetematikken, i kortform, men snarere å skulle fortelle én, spesifikk fortelling med 

utgangspunkt i én konkret historie. Og i stedet for en ”informativ” historie, dvs. forstått som noe som 

innebar at museet skulle innta en rolle som den som visste, og implisitt at publikum (ungdom) 

presumptivt ikke visste, og dermed skulle forklares, lære, ble det arbeidet videre med utstillingen ut 

fra at den skulle ha en tydelig, personlig fortellerstemme. Det var slik sett ikke en allmenn, burde-ha-

vært-kjent-for-alle-historie som skulle fortelles, men en spesifikk, personlig ny historie, som ingen 

hadde hørt før. ”Ungdomsgrepet” ble opprettholdt ved at prosjektleders barnebarn var den som 

fortalte historien. For prosjektleder ble prosjektet dermed veldig tydelig personlig. Det handlet om 

hennes nærmeste, om svigermor som het Bjørg (og som nettopp var død) og hennes mann, Heinz. 

Og historien ble fortalt av hennes barnebarn, Christina. Det ble en familiehistorie, som da måtte 

diskuteres med andre i familien, først og fremst hennes mann, og ikke minst med Christina, hun som 

skulle fortelle historien, og også med andre. På denne måten ble prosjektleders (og museets) 

posisjon som forteller og avsender av utstillingen veldig tydelig aktualisert. Og innholdet ble spesielt 

viktig ettersom det angikk prosjektleder og hennes nærmeste personlig. Historien måtte utformes 

slik at det var greit for de ulike ”interessentene” (svigermor, mann, barnebarn, henne selv, øvrige 

familiemedlemmer etc). Det framsto som spesielt viktig å skjønne og klare formidle nyansene i ulike 

oppfatninger og posisjoner.  

Christinas ståsted og blikk formet den ferdige fortellingen, som først og fremst, på første nivå, ble en 

fortelling om kjærlighet i en vanskelig tid, mer enn en fortelling om ”krigen” og ”tyskerjente” slik 

disse begrepene har blitt forstått innenfor historieskrivningen. Men samtidig bidro den, på denne 

måten, også til å gi et nytt blikk på kjærlighet mellom norske kvinner og tyske soldater og på 

okkupasjonshistorien. 
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Utstillingen fikk tydelig karakter av å være en utprøvning av prosjektmedarbeidernes og museets 

rolle som opphav og skaper av utstillingen og innholdet i den. Underveis i planleggingen ble det 

diskutert om familien skulle involveres enda mer i utstillingen, f. eks gjennom at familiemedlemmers 

reaksjoner / oppfatninger på at mors/svigermors/oldemors historie skulle tas med. Dette ble ikke 

gjort. Utstillingen framsto dermed tydelig som en utstilling om noe før, noe som hendte under og 

etter okkupasjonstida, og i mindre grad, enn som da eventuelt ville ha vært tilfelle, som en utstilling 

om å forstå, eie og fortelle ”noens” historie, nå. 

Ulikt materiale etter svigermor ble brukt i den ferdige utstillingen, private fotografier og ikke minst 

sentralt, brev. Blant annet et brev der hennes far i 1942 forklarer hvorfor han syntes at hun, etter å 

ha innledet et forhold til tyske Heinz og da hun var gravid, burde forlate Narvik der de bodde, og 

reise til Tyskland, til Heinz’ familie. Gjennom tilgangen til dette materialet, og måten det ble løftet 

fram på, kom prosjektet til å gi et nytt og nyanserende innblikk i krigshverdagen, i en fars forhold til 

sin datter, kjærlighet mellom en tysk soldat og en norsk kvinne, og hvordan det ble beskrevet og 

oppfattet i samtida.  

I den ferdige utstillingen var en digital fortelling om Bjørg og Heinz, om en ung norsk kvinne og 

hennes kjærlighet til en tysk soldat, det sentrale utstillingsobjektet. Den ble vist på en skjerm på en 

vegg. Utstillingens tittel, med et sitat av svigermor/oldemor ”Det er så mye vi skulle ha snakket om” – 

min oldermors kjærlighetshistorie, var skrevet i stort over veggen. Videre var det blant annet 

fotoportretter av Christina som fortalte historien og 

av hennes oldermor som ung. De to portrettene var 

omtrent like store og var stilt ved siden av hverandre. 

Videre var det fotografier av Heinz og av han og Bjørg 

og det lille barnet. Det ble også vist en side fra farens 

brev til Bjørg og også noe annet historisk materiale. 

Det ble også satt opp en monter med gjenstander, 

brev og bilder, men dette ble fjernet kort etter 

utstillingsåpningen, blant annet ut fra en oppfatning 

av at det forstyrret det visuelle uttrykket og også 

fokuset i utstillingen. Det som var på veggen (den 

digitale fortellingen, fotografiene og tekstene) var 

”nok”.   

Utstillingen ble vist på Oslo museum i perioden fra 30. 

november 2012 – 22. mars 2013. Museet opplevde at 
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historien rørte mange blant publikum. I et oppslag i DittOslo ble det vektlagt at det var en sterk og 

personlig historie som ble fortalt. Og nettopp det personlige sto sentralt i museets selvrefleksjon  

omkring utstillingen. Var det greit at en museumskurator brukte sin egen (families) historie som 

utgangspunkt for en utstilling? Skulle vedkommende stå fram med navn og bilde? Spørsmålet var 

relevant i forhold til museet som kunnskapsinstitusjon. En slik type personlig fortelling, og utstilling, 

representerte en ganske annen type kunnskap enn en mer ”objektiv”, ”belærende” og ”tradisjonell” 

utstilling. Det var også relevant i forhold til behovene for å ivareta de ulike involvertes interesser. F. 

eks at ikke fortellingen skulle bli feil, på en eller annen måte, eller at ikke noen involverte skulle føle 

seg utlevert.   
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Vest Agder-museet 

Hele Sannheten!? 

 
Utstillingen, sett utenfra, slik den ble vist på Vest Agder-museet i 2013. Foto: Vest-Agder-museet, 2013 

Museet ønsket å lage en utstilling som skulle sette fokus på museumsrollen. Den skulle bidra til å 

nyansere museets forståelse av seg selv og sin samfunnsmessige posisjon og også publikums 

forståelse av museet og det som blir formidlet der. Undersøkelser viser at museer har svært høy 

troverdighet som formidler av historie, dvs. at museets presentasjoner og framstillinger i høy grad 

blir oppfattet som objektivt og definitivt sanne. Utstillingen skulle tematisere flersidighet, at også 

museumsobjekter bør forstås, fortolkes og formidles på flere måter. Museet ønsket å si at museet 

som institusjon må være bevisst og kritisk til hvilke historier og sannheter som blir formidlet innenfor 

institusjonen. Og videre at publikum, på sin side, må møte det som museene formidler med kritisk 

sans. Det var et mål å bidra til å øve publikum i å reflektere over og stille spørsmål ved det de blir 

presentert for på museum. En arbeidstittel underveis i prosessen var ”Tror du på oss?”. Det ble lagt 

opp til at publikum skulle møte innbyrdes motstridende fortellinger, og publikum måtte da selv gjøre 

seg opp en mening om hva som var fornuftig eller riktig. På denne måten ville det kunne finne sted 

en annen type kunnskapsutveksling enn dersom museet ble forstått som en bank for spesielt 

kvalitetssikret sann og udiskutabel kunnskap.  
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Utgangspunktet for utstillingen: Fanen om hendelsen i Buviken i 1913. Foto: Vest-Agder-museet, 2013. 

Det sentrale objektet i utstillingen var en demonstrasjonsfane, som viser en mann med en pistol i 

hånda. Han står over en person som ligger blodig på bakken. Fanen har en tekst: ”Drabsmanden i 

Buviken frikendtes! (Fikserbillede)”. Nedenfor spørres det: Hvor findes retfærdigheden i Norge? For 

museets medarbeiderne var fanen både interessevekkende og også relativt uforståelig. 

Drapsmannen i Buviken? Hvor, når og til hva var fanen tenkt brukt? Motivet var til dels skremmende, 

også fordi det ga assosiasjoner til Utøya-massakren. Museets medarbeidere så for seg at publikum 

kunne inviteres inn i ubehaget, usikkerheten og åpenheten omkring fortolkningen av fanen.  

* 

Utstillingen fikk sin form etter hvert som mer om gjenstanden og den historiske hendelsen den 

henspilte på ble kjent. Bakgrunnen for motivet var en arbeidskonflikt ved en mølle i Buvika i Skaun 

kommune i Sør-Trøndelag i 1913, der en streikende fagforeningssekretær, i en tilspisset situasjon, ble 

skutt av en streikebryter. Streikebryteren ble frikjent ut fra en begrunnelse om at han handlet i 

nødverge.   

Museet laget en teltliknende installasjon, tapetsert med 100 år gamle avisfaksimiler med uthevede 

sitater som behandlet saken fra ulike politiske ståsteder. Publikum ble invitert inn i et lukket rom 

under tittelen ”Hele sannheten!?” Inne i teltet fantes fanen i kopi og utstillingens eneste skrevne 

tekst – museets tilsynelatende nøytrale og objektivt sanne framstilling av historien og fanen, som ble 

laget av Kristiansands socialdemokratiske ungdomslag til 1. mai-demonstrasjonen i Kristiansand i 

1914. Fra to høyttalere i taket ble museets tekst angrepet av sentrale aktører knyttet til hendelsene i 

Buvika i 1913: Drapsmannen, offerets far, en fagforeningsleder og den borgerlige pressen ved 
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Aftenpostens redaktør. Versjonene var personlige, følelsesladete og innbyrdes motstridende. Alle 

avsluttet imidlertid med utsagnet: ”Museet burde fortalt en annen historie”.  Fortellingene var laget 

av museets medarbeidere ut fra avisenes datidige dekning av hendelsene. Dette for å gjøre innholdet 

tydelig og engasjerende for publikum, og til dels også ut fra en tanke om å være i tråd med selve 

fanen, som kunne ses på som et uttrykk for et sterkt følelsesmessig engasjement. Også innsiden av 

teltet bød på avisfaksimiler fra borgerlig og sosialistisk presse satt opp mot hverandre gjennom seks 

uthevede sitater.  

Ved utgangen ble publikum konfrontert med utstillingens egentlige formål gjennom to spørsmål:  

Har du tenkt på… 

…at enhver historie museet forteller kunne vært fortalt annerledes? 

… at museets bare viser bruddstykker av virkeligheten?  

* 

Utstillingens endelige utforming var et resultat av mange og lange diskusjoner museets 

medarbeidere imellom. Det ble diskutert om det skulle gjøres en eksplisitt kobling til Utøya-

massakren eller ikke. I den ferdige utstillingen var det ingen koblinger eller referanser til Utøya. Det 

ble også diskutert om ikke utstillingens budskap kunne ses som for åpenbart eller selvfølgelig til å 

lage en utstilling om. Og ikke minst gikk diskusjonene på hva som ville kunne fungere overfor 

publikum, i forhold til målsettingen, at det måtte bli tydelig, forståelig og interessant for publikum. 

Diskutabelt var det også hvorvidt det var etisk riktig av museet å dikte inn utsagn fra fortidas aktører i 

lydkulissene for å belyse museets prosjekt. 

For museets medarbeidere viste det seg at fanen, som umiddelbart hadde framstått som så 

spennende, var en ganske vrien ting å lage utstilling om, i alle fall en slik utstilling museets 

medarbeidere ønsket. For det første var ikke de markerte sosiale og politiske motsetningene mellom 

arbeidere og bedriftseiere tidlig i hundreåret – og som den gang naturlig rommet helt ulike 

situasjonsfortolkninger – lenger så funksjonelle og interessante som grunnlag for presentasjon av 

reelle motsetningsfylte versjoner av sannheter om historien i dag. For det andre var fanen en 

sammensatt gjenstand, omsluttet av mange meningslag, som måtte avdekkes og forklares for 

publikum. Fanens motiv viste til en innfløkt og dramatisk historie i Trøndelag; fanens historie og 

opprinnelse i Kristiansand var en annen historie; fanen som museumsgjenstand og dens tilstand en 

tredje. Dette kompliserte og kunne lett tilsløre museets egentlige intensjon med utstillingen – en 

metahistorie om sannhetsbegrepet med museet i egen aktørrolle. Museet møtte kritikk fra BRUDD-

gruppa for at det holdt fast ved fanen som objekt for utstillingen. Museets motivasjon for denne 

”fanebindingen” var imidlertid at hvis enhver historie museet forteller om en hvilken som helst 

gjenstand bare er én av mange og ikke den absolutte sannhet, burde også en kompleks gjenstand 
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som fanen belyse dette poenget. Kanskje nettopp fordi fanen opprinnelig var et resultat av sterke 

følelser og knyttet til liv, død, skyld og straff, var det meningsfylt å bruke den som gjenstand i 

museets prosjekt. 

* 

Prosjektet fungerte ikke minst som en god øvelse for museets medarbeidere i å diskutere samspillet 

mellom form og innhold i et utstillingsprosjekt; lage ulike typer framstillinger av historien som var 

innbyrdes motstridende og presentere disse. Det var et selvstendig og sentralt poeng. Publikum 

opplevde utstillingen som annerledes. Den måtte leses og forstås på en annen måte enn de ”vanlige” 

utstillingene i museet.  

 

Utstillingen fra innsiden av teltet. Foto: Vest-Agder-museet, 2013 

Utstillingen viste på flere måter, gjennom tittelen og sine ulike fortellinger og vinklinger at det som 

ble formidlet var resultat av en rekke valg og utvalg. Det finnes ikke bare én riktig måte å gjøre det 

på. Historiske hendelser kan fortolkes og formidles på flere måter. Utstillingen var ikke minst en 

kommentar til synet på museet som kunnskapsinstitusjon, som kunnskapsbærer og -formidler. Den 

bidro til å bevisstgjøre museet selv og publikum om at museenes utstillinger, objekter og historier 

ikke er gitt, men laget, utvalgt og skrevet og derfor også kunne ha vært andre og annerledes. På 

denne måten var utstillingen et innspill til forståelsen av museenes status og samfunnsrolle. Den 

bidro til å fremme en forståelse av museene også kan være steder som åpner opp historien og 

inviterer til diskusjon og nyutforskning av nåtid og fortid. 
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Et sentralt utgangspunkt for prosjektet hadde vært at en autentisk original gjenstand, ikke bare 

tekster eller fotografier kan fortolkes på ulike måter. Underveis i prosjektet viste det seg imidlertid at 

fanen var i for dårlig stand til å kunne stilles ut. Utstillingen kom derfor til å vise en representasjon av 

fanen, ikke selve den originale gjenstanden, og mistet dermed noe av det som hadde vært det 

opprinnelige poenget.  Eventuelle fortolkningsmessige spørsmål knyttet til dette ble imidlertid ikke 

tematisert i utstillingen.  

Utstillingen ble vist på Vest-Agder-museet i Kristiansand vinteren 2012/2013. Den ble også formidlet 

på museets nettsider (http://www.vestagdermuseet.no/et-bruddstykke-av-sannheten/) . 

  

http://www.vestagdermuseet.no/et-bruddstykke-av-sannheten/
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Museum Vest 

 ”Det står skrive og det har blitt sagt….” 

 
En del av utstillingen, slik den ble vist på Nordsjøfartmuseet/Museum Vest i 2013. Foto: Museum Vest, 2013. 

Telavåg spilte en sentral rolle i flyktninge- og agenttrafikken under krigen. I april 1942 ble aktiviteten 

oppdaget av tyskerne og hele samfunnet ble utsatt for represalier, mennene ble arrestert og sendt til 

tysk fangenskap, kvinner og barn internert i Norge og bygda ble rasert, hus og bygninger ble sprengt 

og brent. 

Hendelsene i Telavåg skiller seg fra alle andre hendelser i Norge under okkupasjonen, og etterlot seg 

mange spørsmål. Hvorfor ble Nordsjøfarten oppdaga, var det en angiver, var det flere? Hvorfor ble 

bygden ødelagt og innbyggerne så hardt straffet?  Hvem hadde bestemt alt dette? Hvem var 

ansvarlig? Den nazistiske okkupasjonsmakta? Det har blitt lansert mange svar, i aviser, bøker, TV og 

Radio, helt fra 1942 og fram til våre dager. Ulike personer har blitt holdt ansvarlig, av ulike aktører 

uten at det alltid fantes belegg for beskyldningene. Domstolene har sagt sitt, men debatten om 

hvorvidt det er flere eller andre som og burde ha vært stilt til ansvar har ikke stilnet. Spørsmålet er 

tydeligvis relevant da det stadig dukker opp i presse og nye publikasjoner.  Senest i februar 2010 

startet det siste offentlige ordskiftet om saken, da professor Tore Pryser sin nye bok «Svik og 

gråsoner» ble kommentert i Bergens Tidende under overskriften «Telavåghistorien må skrives om». 
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Også etter dette har det kommet publiseringer som videreformidler påstander det ikke er godt nok 

belegg for i tilgjengelig kildemateriale. Eller som kan tilbakevises i tilgjengelige kilder.  

Hensikten med utstillingen var altså ikke å finne sannheten, men se nærmere på hvorfor 

ansvarsspørsmålet stadig dukker opp, hvorfor rykter kan få leve så lenge og hva er det som gjør at 

det tydeligvis er behov for flere svar. 

 

I utgangspunktet var det ønskelig å finne et teoretisk fundament innenfor psykologien, sosiologien 

eller filosofien som kunne si noe om folks behov for å plassere ansvaret for en dramatisk hendelse 

hos noen. Fagfolk på disse feltene ble kontaktet, dessverre lykkes man likevel ikke i å finne en 

teoretisk tilnærming som kunne si noe om hvorvidt disse reaksjonene var allmenngyldige eller ei. Det 

var en del museumsfaglige utfordringer med å lage en slik utstilling. Ordet skyld versus ansvar ble 

diskutert, og det var et bevisst valg å bruke begrepet «ansvar», fremfor «skyld». Det var likevel en 

utfordring hele tiden å passe på at det ikke skulle være de utstillingsansvarlige som fordelte skyld og 

ansvar. Ved hjelp av motstridende sitater, og sitater fra dommer som tilbakeviste enkelte påstander 

håpte en å skape refleksjon hos publikum. Slik sett var likevel utstillingen med på å ta rykte om skyld 

fra noen, uten at den var med på å ansvarliggjøre andre. En må også kunne si at utstillingen har gått 

inn i det som har vært vanskelig, ubehagelig og dels tabubelagt. Noen av personene som ble omtalt 

hørte til i nabokommunene, noe om disse har tidligere vært kjent, men ikke alt. En del av 

grunnlagsmaterialet for utstillingen bestod av klausulert arkivmateriale. Det ble diskutert grundig i 
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hvor stor grad enkelte skulle identifiseres. I et av tilfellene ble det valgt å «tåkelegge» 

vedkommendes ansikt og bare bruke etternavnet da han ikke hadde vært indentifisert med navn og 

bilde før. Saken var viktig for helheten, men det var ikke identiteten hans. I et annet tilfelle ble det 

valgt å bruke fullt navn og bilde selv om vedkommende ikke hadde vært identifisert på denne måten 

før. Det ble vurdert at summen av informasjon som tidligere var kommet ut om ham, likevel gjorde 

det lett å finne ut hvem han var.  I utgangspunktet var det en tanke å la utstillinga ha en fleksibel 

utforming, flerdelt, der publikum selv kunne delta og flytte på innholdet. Den ferdige utstillingen 

hadde ikke disse mulighetene, og ble vist som tekst og bilder på ett, stort, sammenhengende banner, 

der innholdet var utformet og ble presentert av de ansatte på museet.  

Nytt kildemateriale har gitt publikum og de faglig ansvarlige på museet ny kunnskap om Telavåg-

historien. I sum har man fått større oversikt over hva som er skrevet og sagt om saken gjennom 

tidene. Man har også gjort noen observasjoner om hvordan rykter kan oppstå og leve videre, og hvor 

vanskelig det kan være å avkrefte dem.  

 

 

Árran 

Hva sier en bild til mottagaren? Släktbildens baksida 

 
I mange år trodde Lis-Mari Hjortfors at dette var et vanlig familieportrett. Hun hadde gode følelser for bildet og det hengende på veggen. 
Dette endret seg imidlertid da hun kom til å se stempelet: ”Rasbiologiska institutet” på baksiden. 
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En utstilling med utgangspunkt i et familieportrett fra 1920-årene. På baksiden av bildet er det 

stemplet: Rasbiologiska Institutet – Uppsala. Bildet kan dermed forstås som bærer av en dobbelthet: 

På den ene siden (forsiden) et bilde av familie, identitet, tilhørighet og røtter. På den andre siden 

(baksiden) et bilde av utenforskap, å være definert som forskningsobjekter og kanskje også av 

rasistisk nedvurdering. 

Utstillingen ble laget for å inngå som en del av de permanente utstillingene ved Árran – Lulesamisk 

senter. Árran ble opprettet i 1992 for å arbeide for å sikre og videreutvikle lulesamisk språk, kultur og 

samfunn. En gjennomgående målsetting for institusjonen er å undersøke hvordan den norske 

majoritetsbefolkningen og -kulturen har påvirket den samiske befolkningen. ”Vad har den norska 

staten (norska folket) medvetet eller omedvetet gjort gentemot den samiske befolkningen genom 

olika metoder däribland forskningen?” Utstillingen skulle være med på å vise sider av historien som 

er ukjent for en stor del av den norske majoritetsbefolkningen [historien om den rasebiologiske 

forskningen på samene], men som i større grad er kjent og også utfordrende for den samiske 

befolkningen.  

Familiebildet, som viser utstillingskuratorens farmor og hennes søsken og familie, og liknende bilder 

tatt av andre forskere, ble i 1920- og -30-årene tatt som en del av rasebiologiske / antropologiske 

studier av den samiske befolkningen både på norsk og svensk side av grensen. I bøker og rapporter 

ble slike bilder ofte ledsaget av nedvurderende, rasistiske, beskrivelser av samene, eller de inngikk i 

prosjekter og eller beskrivelser som tok for gitt at den samiske befolkningen var ”rasemessig” 

underlegen sammenliknet med for eksempel den norske eller svenske majoritetsbefolkningen. Det er 

kjent at mange slike bilder ble tatt under ulike former for press eller tvang, og det ble også tatt slike 

bilder i spesielt nedverdigende situasjoner, f. eks der vedkommende måtte posere naken.  

I utstillingen møtte den besøkende først familiebildets forside. Bildet var imidlertid utstilt slik at 

publikum også kunne se baksiden og teksten som var trykt der. Utstillingen inneholdt også flere 

andre portretter av samer. Portrettene var tatt av raseforskere tidlig i århundret. I utstillingen ble 

også legene Kristian Emil og Alette Schreiner presentert. De gjorde blant annet fysisk-antropologiske 

undersøkelser av befolkningen i Hellemo-området (heter det det?) i årene omkring 1930. Mer om 

hvordan utstillingen konkret var utformet og om hvordan resultatet ble. . .. 

Gjennom utstillingen viste senteret ett eksempel på aktivitet innenfor den norske (og svenske) 

majoritetskulturen som var nedverdigende overfor den samiske befolkningen. De fysisk-

antropologiske undersøkelsene, fotograferingen etc kunne ses på som spesielt nedverdigende 

gjennom at den samiske befolkningen ble gjort til studieobjekter innenfor en type forskning som 

hvilte på en forutforståelse av at samene tilhørte en mindreverdig rase. Og gjennom at forskningen 
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(undersøkelsene, fotograferingen etc) grep på langt inn i privatsfæren. Familiebildet og de andre 

portrettene som ble vist i utstillingen, eksemplifiserte hvordan denne historien ikke kunne sies å 

være avsluttet. Mange gamle bilder og portretter av besteforeldre og oldeforeldre som i dag henger 

rundt omkring i ulike hjem i Tysfjord-området og i det svenske lulesamiske området vitner om de 

gamle rasistiske holdningene innenfor den norske og svenske majoritetskulturen.  
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Nasjonalt medisinsk museum 

Et lite stykke Helse-Norge – Portrett av Helsesenteret for papirløse migranter

 
Del 1 av utstillingen, vist i resepsjonsområdet til Norsk Teknisk Museum. Det viktigste elementet i denne utstillingen var fotografier fra 
Helsesenteret for papirløse migranter og av pasienter, ansatte og frivillige ved senteret. Foto: Håkon Bergseth, NTM, 2012. 

 Nasjonalt medisinsk museums prosjekt gikk ut på å dokumentere og formidle virksomheten ved 

”Helsesenteret for papirløse migranter” i Oslo. Senteret drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon og 

gir et helsetilbud til mennesker som ikke har helserettigheter i Norge. Museet ønsket å bidra til å 

synliggjøre senteret, menneskene som er involvert og i det hele tatt virksomheten og denne delen av 

Helse-Norge. På utstillingsåpningen, som bl.a. ble formidlet av NRK Dagsrevyen, deltok noen av de 

menneskene museet hadde kommet i kontakt med gjennom prosjektet, som hadde levd illegalt i 

flere år i Norge og som (på åpningsarrangementet) sterkt oppfordret ”Norge” til å gi dem 

arbeidstillatelse og opphold.  Sammen med Oslo Museum arrangerte Medisinsk Museum senere en 

debattkveld der spørsmålet om helsehjelp for papirløse sto i sentrum. 

Prosjektet var tenkt som et kombinert dokumentasjons-, innsamlings- og formidlingsprosjekt: 

Dokumentasjon gjennom besøk på stedet, gjennom intervjuer med menneskene der (ansatte, 

frivillige helsearbeidere og pasienter/pårørende) og ved hjelp av foto. Innsamling av gjenstander og 

også personlige beretninger. Formidling gjennom en utstilling, en katalog og på museets nettsider og 

evt gjennom Digitalt museum etc. Prosjektet var slik sett også en utprøvning av museets ”evner” og 

muligheter som samler, dokumentarist og formidler, og åpnet gjennom det også for en undersøkelse 

av samspillet mellom de ulike arbeidsmåtene (snakke med folk, fotografere, samle inn ting etc).  
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Del 2 av utstillingen, vist i Nasjonalt medisinsk museums utstillingsområde (på Teknisk Museum), med gjenstander og dokumenter fra 
senteret, lydintervjuer med pasienter og helsepersonale og en film om papirløses helsesituasjon. Foto Håkon Bergseth, NTM, 2012.  

 

Hovedresultatet av prosjektet var en todelt utstilling som ble vist på museet fra november 2012 til 

mars 2013. (Sommeren 2013 ble utstillingen vist på Levanger Museum). Utstillingen besto av ca 30 

fotografier, herunder seks pasientportretter, seks portretter av ansatte / frivillige helsearbeidere og 

da i underkant av 20 med motiv fra Helsesenteret. Videre besto utstillingen av gjenstander og 

dokumenter fra senteret, lydintervjuer med pasienter og helsepersonale og av ett filmklipp (fra NRK 

Migrapolis) med innslag fra Helsesenteret samt fokus på (helse)situasjonen for papirløse. Det ble 

også laget en utstillingskatalog der fotografiene og intervjuene ble formidlet og der det også var 

trykket andre tekster fra senteret, informasjon om situasjonen for papirløse og også noen 

refleksjoner omkring museets arbeid med prosjektet. Katalogen ble laget i samarbeid med 

Helsesenterets to eierorganisasjoner Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors. 

Underveis i arbeidet ble museets rolle som (med)produsent og skaper av innholdet i utstillingen 

tydeliggjort på flere måter. I intervjuene med pasientene (og også med de ansatte / frivillige 

helsearbeiderne) var det veldig tydelig at intervjuobjektene tenkte på at nå snakker jeg til et 

(offentlig / nasjonalt / statlig) museum. De fleste pasientene var i en veldig vanskelig livssituasjon og 

hadde tydelige grunner / forhåpninger knyttet til det å la seg intervjue og å stå fram i offentligheten. 

Fotografiene var strengt dokumentariske, men det var samtidig veldig tydelig at motivene var utvalgt 

og komponert på ulike måter. De framsto ikke som nøytrale avbildninger av stedet og menneskene 

der, men som produkter av at fotografen og museet hadde rettet sitt profesjonelle blikk i den 

retningen. I katalogen ble dette diskutert nærmere. Portrettet av Helsesenteret som ble gitt gjennom 

de ulike delene av utstillingen, var slik sett Helsesenteret slik det var (akkurat) da Nasjonalt medisinsk 

museum kom og spurte. Underveis i prosjektet ble det tydeligere for museet at en viktig ambisjon var 
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å få tak i og videreformidle noe fra møtene på Helsesenteret, og den virkeligheten de der var 

medprodusenter av. Når det gjaldt de ulike måtene senteret ble dokumentert på (foto, 

gjenstandsinnsamling, intervjuer, observasjon m.fl) opplevde museets medarbeidere innsamlingen av 

gjenstander som mest utfordrende. Det var vanskelig å skulle velge ut gjenstander / gjenstandstyper 

som skulle formidle / representere senteret i utstillingen (og som kunne utgjøre en framtidig samling 

i museets magasiner) og det framsto som utfordrende å forstå samspillet mellom de ulike måtene / 

metodene for innsamling av materiale og kunnskaper.  

 

Fra utstillingsåpningen 28. november 2012. Den offisielle åpningen ble foretatt av iranske Karim Zadrae, en av de portretterte i utstillingen. 
Foto: Håkon Bergseth, NTM, 2012.  



21 

 

Bymuseet i Bergen 

”Nå skal du høre….” 

I denne utstillingen ønsket Bymuseet i Bergen å stille ut og undersøke publikums oppfatninger av og 

forventninger til museet, og på denne måten åpne opp og synliggjøre museumsrollen i en bred 

forstand. Gjennom å vise utstillingen på biblioteker og andre aktuelle visningssteder ulike steder på 

Vestlandet (Fra Sunnhordland til Sunnfjord og Sogn), ønsket museet også å bruke utstillingen til å 

komme i kontakt med publikum på en ny måte, i et større geografisk område og også kanskje å få inn 

nye opplysninger og fortellinger om hvordan om leprahistorien fortsatt er en del av mange familiers 

og lokalsamfunns historie.  

Utstillingen ble planlagt som en vandreutstilling bestående av to skrivebord med hver sin telefon, 

bøker, papirer, bilder og notater. Skrivebordene forestilte å være museets medarbeideres. På denne 

måten ble museet flyttet ut og gjort gjeldende på nye steder og for et nytt publikum. Det var 

meningen at publikum skulle sette seg ved bordene og lese notater/tekster som lå der, og, ikke 

minst, ”ta telefonen” og lytte til forhåndsinnspilte innkommende henvendelser til museet. Tittelen 

”Nå skal du høre….” viste til disse samtalene. På denne måten ble publikums medeierskap i museet 

understreket. De ulike innringerne viste bredden i henvendelsene til museet og bidro slik sett til å 

sette fokus på at et museum er, og kan være, mange forskjellige ting. Gjennom dette ble samtidig 

spørsmålet om hva museet bør arbeide med og bør være reist. For eksempel ville man vise at museet 

og den norske leprahistorien som formidles kan ha betydning for nålevende mennesker som har hatt 

lepra i andre deler av verden, og hvorvidt museet bør ha en forpliktelse til å sette fokus på hvilke 

grupper som stigmatiseres og settes utenfor i det norske samfunnet i dag.  

Eksempler på innringere er skoleelev som ønsker hjelp til gruppearbeid, noen som vi lage utstilling for 

å samle inn penger til et sykehus i Nepal, folk som vil låne museet til kunstprosjekter, forskere som 

har stigmatisering og menneskerettigheter som arbeidsfelt, og personer som nettopp har funnet ut at 

noen i slekten har hatt lepra og leter etter opplysninger om dem. 

To utdrag fra tekstene som vil bli spilt inn:  

1)«Ja, hei du, nå skal du høre, jeg har lenge tenkt på å ringe dere. Du skjønner, jeg hadde en tante 

som bodde i Bergen som det liksom ble snakket veldig lite om. Jeg møtte henne aldri. Vi ble fortalt at 

hun arbeidet som husholderske hos en rik bergensfamilie, men senere hørte jeg også snakk om at 

hun var syk. Etter at min mor døde for mange år siden, fant vi flere brev sendt til henne fra tante 

Marie, og vi forsto da at hun hadde lepra og hadde vært innlagt på en institusjon i Bergen i mange, 

mange år. Det er trist at vi vet så lite om Marie, tror du det kan finnes noen opplysninger om henne? 

Finnes sykehuset ennå og er det mulig å komme og få se hvor hun bodde?» 
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2)«Hei Lepramuseet. Jeg ringer fra teatergruppen ”Brudd”. Vi har lyst til å sette opp et teaterstykke 

der inne på Lepramuseet, i det store rommet? Vi vil ta litt tak i dette med psykisk syke, og riste litt i 

folk. Psykiatriske pasienter omtales jo ofte som «vår tids spedalske», så Lepramuseet må jo passe 

perfekt for dette. Og det er jo litt rart at akkurat som spedalske ble utstøtt, mister jo folk som får en 

psykiatrisk diagnose ofte vennene sine og de bli sittende ensomme hjemme og se på TV. Vår tids 

spedalske altså, om du skjønner hva jeg mener.  Vi som jobber med dette tror også at dette kan være 

bra for museet, det blir mer aktuelt og i tiden, ikke så gammeldags liksom. Kan dere ringe oss tilbake 

så fort som mulig?» 

Et eget mål med utstillingen var å øke museets kontaktflate med publikum. Et av siktemålene med 

utstillingen var å få informasjon om museet, dets tematikk og historier, og dets rolle ut i distriktene. 

Museet ønsket at mange flere utenfor Bergen kunne bli kjent med den delen av en relativt nær 

historie som handler om leprapasientenes sykdom og stigmatisering, og reflektere over lignende 

sosiale utfordringer fra vår egen tid. Samtidig ønsket museet å komme i kontakt med flere som har 

egne minner fra leprahistorien, og gjennom dette, og gjennom åpningen og synliggjøringen av 

museets ulike roller og oppgaver, bidra til å skaffe til veie og samle inn nye opplysninger og 

kunnskaper om leprahistorien på Vestlandet.  

 

Underveis har man møtt en del utfordringer i forhold til tekniske løsninger på telefonene, men dette 

er nå løst. I tillegg har det vist seg at flere bibliotek har små arealer disponible til vandreutstillinger, 

spesielt sammenhengende gulvplass. Det har også vært en utfordring at de fleste bibliotekene vi har 

vært i kontakt med ikke har økonomisk handlingsrom til å kunne være med å betale frakt for å ta imot 

utstillingen. Man har derfor valgt å gå bort fra tanken om å bruke gamle skrivebord, og heller fått 

laget en enkel konstruksjon av plater, som utgjør en mer stilisert kontorløsning med to arbeidsplasser 

med en skillevegg imellom.  Dette kan demonteres og fraktes i museets egen varebil, som gjør at frakt 

blir forholdsvis enkel og rimelig for de bibliotekene som ikke ligger veldig langt fra Bergen. 
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Fra utstillingen, slik den skal settes opp i september 2014, hos Fjell folkeboksamling på Straume rett utenfor Bergen: I front er det vegg med 
bokhylle der bibliotekene kan ha litteratur i tilknytning til lepra og museer til utlån, samt en introduksjonstekst med kort informasjon om 
utstillingen og oppfordring til å ta plass ved skrivebordene og lytte til henvendelsene som museet får. Foto: Bymuseet i Bergen, 2014.  
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III Oppsummering 

De ulike prosjektene som kom til å utgjøre ”Bruddstykker – seks museumsfortellinger om skam, 

skyld, utstøting og fortielse” ble lagt fram og diskutert på flere prosjektmøter. En betydelig del av 

planleggingen og prosjektutviklingen ble slik sett foretatt i møter og i samarbeid mellom de ulike 

deltagerne i prosjektet. Samtidig fant ferdigstillingen av prosjektene, den konkrete utformingen av 

utstillingene og selve byggingen, sted lokalt på hvert museum. Brudd-gruppa fungerte slik sett som et 

planleggings- og utviklingsforum, mens det enkelte museet tok hånd om den endelige (og på mange 

måter avgjørende) ferdigstillingen av prosjektene. De ferdige utstillingene kom til å være ulike i 

formspråk, størrelse og innretning. Målsettingen om samarbeid innenfor prosjektgruppa ble derfor 

bare delvis nådd, kan man mene. Og hva med målsettingen om utvikling og nyskaping av museenes 

formspråk? 

De ulike prosjektene var alle relativt små og også forskjellige med hensyn til tid- og ressursbruk. De 

deltagende museene fikk etter søknad en tildeling fra Kulturrådet på 20 000 kroner til arbeidet med 

de konkrete prosjektene. Medisinsk museums prosjekt ble støttet, gjennom samarbeid om katalog, 

fra Kirkens Bymisjon og Røde Kors. For øvrig fikk prosjektene penger og øvrige ressurser over de 

deltagende museenes driftsbudsjett og handlingsplaner. Oslo Museums og Arrans prosjekter var 

deler av større pågående prosjekter (Oslo Museums prosjekt om behandlingen av tyskerjentene og 

Arrans, som en del av Arrans nye basisutstilling). Vest-Agder-Museums og Medisinsk museums 

utstillinger var selvstendige prosjekter spesielt utviklet og gjennomført som Nye Brudd-prosjekter. 

 

Noen tematiske fellestrekk 

Gjennom flere av prosjektene ble museets/kuratorens rolle som forteller/formidler/ eier av 

sannheten tematisert. Vest-Agder-Museums utstilling handlet helt eksplisitt om museet som eier og 

formidler av kunnskap og fakta. Utstillingen viste hvordan sannheten ikke er én og at museet ikke er 

en privilegert eier eller formidler av den. Også Nordsjøfartmuseets utstilling tematiserte dette ved 

blant annet å vise hvordan ulike rykter, fortellinger og versjoner videreføres og gjentas opp gjennom 

historien. I Medisinsk museums prosjekt framkom dette blant annet gjennom en understrekning av 

museets rolle som virkelighetsprodusent. Den virkeligheten som ble formidlet gjennom foto, 

intervjuer og tekster var museets versjon, produsert gjennom de konkrete møtene mellom museets 

medarbeidere og det stedet og de menneskene prosjektet fokuserte på. Oslo museums prosjekt 

tematiserte kuratorens rolle som skaper og som ansvarlig for det som formidles. Dette poenget 

framkom også i Arrans prosjekt. 
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Et annet fellestrekk ved prosjektene var en interesse og en vilje til å lete opp og gå inn i ukjente og 

eller vanskelige emneområder. Nordsjøfartmuseet tok for seg det utfordrende spørsmålet om 

fordeling av ansvar for Telavågtragedien, om forholdet mellom rykter og sannhet og også om i 

hvilken grad ”de ansvarlige” skal framheves og identifiseres i dag. Arrans prosjekt setter fokus på 

norske og svenske forskeres overgrep mot den samiske befolkningen i første del av det 20. 

århundret, og stiler derigjennom spørsmålet om hvordan denne historien skal forstås, og hva den 

skal brukes til, i dag. Medisinsk museums prosjekt løftet fram den vanskelige helsesituasjonen for 

mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge, og derigjennom også andre utfordringer knyttet til 

innvandring og  praktiseringen av asylinstituttet i Norge (og det øvrige Europa). Også Vest-Agder-

museet og Oslo Museum løftet gjennom sine prosjekter fram ukjente og også kontroversielle 

historiske emneområder. 

 

Av deltakermuseene, august 2014 

 


