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Museet fungerer som en sosial arena som aktualiserer en rekke kulturmøter. Det vil med
andre ord bety møter mellom ulike individer i ulike situasjoner som utspilles i det offentlige rom. Møter mellom kulturer er i seg selv ikke er et nytt fenomen, men globaliseringsprosessen, samt økt innvandring har intensivert møter mellom mennesker, og gjør at vi
stadig må problematisere våre oppfatninger av kulturer og kulturarv.
Denne artikkelen tar for seg hvordan den pluralistiske kulturarven reflekteres i museet,
og hvordan dette blir gjort med utgangspunkt i ulike dokumentasjonserfaringer, og
representasjonspraksiser. Er det migrantens gjenstandskultur som formidles, eller er
det migrantens erfaringer og opplevelser knyttet til migrasjon og integrasjon i det ”nye”
vertssamfunnet som står i fokus?
Etnisk pluralistiske samfunn har alltid
eksistert, ofte på grunn av tvang og overtakelse av minoriteter. Etnisitet er blitt en
viktig problemstilling i mange moderne
stater på grunn av at samfunnet stadig
får nye sammensetninger av ulike etniske
grupper og forårsaket større sosial og
geografisk mobilitet, må man også forholde
seg til dette fenomenet i hverdagen. Radikale endringer skjer i kulturell historieskriving, og etniske minoriteter ønsker å bryte
med tausheten og bidra til denne fortellingen. Deres innflytelse på og deltagelse
i historien blir gjennom dette mer synlig.

skrives både individuelt og kollektivt, og
den skrives sammen med den nasjonale
historien.
Et viktig spørsmål knyttet til skapelsen av
nasjonal historie er hvordan minoritetenes historie skal bli synlig i det kollektive
norske kulturlandskapet - hvordan de skal
makte å bli en del av en ny norsk kultur. Et
aktuelt møtested for kultur er museet - en
sosial arena som aktualiserer kulturmøter. Med andre ord er det snakk om møter
mellom mennesker i ulike situasjoner som
utspilles i et offentlig rom. Her kommer
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prosesser til syne i samhandling mellom
etniske grupper og majoritetsbefolkningen.
Dette kan for eksempel prege eksiltilværelsen, det eksistensielle ved diaspora, eller
hvorvidt migranten blir inkorporert i en
integreringsprosess. Prosessene er karakteristiske for et postmoderne klima preget
av økt globalisering, selv om ikke kulturmøter i seg selv er et nytt fenomen.
Globale prosesser som
migrasjon intensiverer
ulike møter mellom
mennesker, og problematiserer til stadighet våre
oppfatninger av kulturer.
Museet som institusjon
har en utfordring i å
presentere det kulturelle
mangfold og bidra til å
integrere nye kulturelle
uttrykk til de allerede
eksisterende.

Museumsinstitusjonen
Museer presenterer kunnskap skapt av
noen og for noen. De har en rolle som samfunnsaktør over tid, både overfor befolkningen knyttet til en opplysning, og deres
forhold til verden og menneskene rundt
dem. Museer presenterer gjerne utvalgte
perspektiver på et emne, for eksempel ver
den og folkets tidligere og nåværende
posisjon i denne. Opp
lysning og dannelse
går retorisk hånd i hånd
med en disiplinering der
publikum ofte er ut
nevnt til mottakere av
den rette kunnskap
om oss og de andre. Et
disiplineringsperspektiv
ligger med andre ord
inkorporert i museets
epistemiske orden gjen
nom tidene, gjennom
utvalget av gjenstander
og kunnskapen de repre
senterer.

Det er med andre ord
ikke snakk om det ene
eller det andre - eller en
dikotomisering mellom
I en tid preget av stadig
det norske og minoritetsøkende globalisering
samfunnet Det dreier seg
Par i tradisjonelle kurdiske
og møte mellom ulike
om at museet som reprefestklær. Foto: Haci Akman:
etniske grupper utfordres
sentant for norsk kultur i
museets rolle som samstørre grad blir et uttrykk for det nye - eller funnsaktør, særlig med tanke på ”hvilken
kulturen i Norge slik den fremstår i sin
fortid” og ” hvem sine røtter ” som til
kompleksitet.
enhver til skal puttes inn i museumsmontrene. For å undersøke institusjonenes
Formålet med prosjektet er å kartlegge
stilling i fortid, nåtid og fremtid kreves
hvordan gjenstander brukes instrumentelt i en kulturanalytisk innstilling til museers
kulturarvspolitikken, enten på museet eller kulturarvsproblematikk.
på andre møtested hvor kulturarvens tilhørighet diskuteres, og hva disse mekanisme- “Museene tar vare på “våre røtter”, de
ne sier om vårt forhold til det pluralistiske
representerer “vår” kollektive identitet vår
ved gjenstandenes meningsinnhold.
felles stolthet. I den nåværende situasjonen
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kan en stille spørsmål ved om begrepet
”vår” er like uproblematisk eller entydig
som før. Et slagord sier at ”alle har rett til
en fortid”, og museene bør forsøke å ivareta en slik rett ut fra sine forutsetninger.”
(Rekdal, 1999: 5)

tes i fokus for kunnskapsproduksjon og
formidling, og hvilke gjenstander som
forblir tause. Det interessante er å få frem
nyansene i institusjonens indre mekanismer, og politikken som er knyttet til bruk
av kulturarv på den offentlige og sosiale
arena som museet representerer.

Gjennom sin interne forskning produserer
museene kunnskap om gjenstandsmateria- Når en gjenstand blir et objekt i museet får
let i samdet en helt ny
linger, utstilmening. Det er
linger og arkiv.
ikke lenger del
Gjenstandene
av en levende
symboliserer
kontekst, men
noe for noen
blitt en gjen
gjennom den
stand for
meningen de er
refleksjon
tillagt. Museog forstålse.
umsgjenstander
Hvordan gjen
kan slik sett
standen blir
være et nasjonalt
betraktet
symbol, samtidig
Kurdisk hjemmeinnrednng.
varierer i for
som de tilknyttes
Fra utstilling i Bergen 2007. Foto: Haci Akman
hold til den
sin opphavelige
kontekst den
brukssammenheng, samt de stedene de er
blir satt inn i, og hvilke andre gjenstander
funnet. De kan ha blitt en del av enkeltden blir presentert sammen med. I den
personers, gruppers eller et lands selvbesammenheng er museene med på å skrive
vissthet gjennom kollektive minner, som er en historie om fortiden, så vel som vår nåknyttet til dem over tid.
tid. Da museene ble en del av identifisering
og selvrefleksjon på 1900 – tallet, ble de
Et fokus på museenes rolle som en
samtidig en arena for å formidle en egengjenstandsproduserende institusjon kan
art, basert på en nasjonal homogen kultur.
rette søkelyset mot mekanismer som er
virksomme på museumsarenaen, noe som
Å representere nasjonen
både er knyttet til dialog, makt, integrering, disiplinering og assimilering. Enkelte Vi tenderer til å tenke på kulturer som
gjenstander trekkes frem i offentlighetens
stedsbundne, men nasjoner er ikke nødvenlys, mens andre gis en mer beskjeden rolle
digvis så solid forbundet med sted som
i utstillinger som eksempelvis arkiv. Dette
vi liker å tro. Nasjonalkulturens oppgave
kan vitne om en etablert politisk virksomvar å produsere en kultur og deretter håpe
het innenfor museumsinstitusjonen, eller
at elementene i denne etter hvert kunne
i det museale miljø generelt, både med
forenes med en felles følelse av tilhørighet.
Denne prosessen har vært delvis vellykket.
hensyn til hvilke gjenstander som set9

Nasjonalkulturens rolle er ikke å uttrykke
en samlet følelse av tilhørighet, som alltid
er i kulturen, men å representere forskjellene som en enhet. Det handler om å
produsere fellesskap gjennom en pågående nasjonal fortelling, identifisering
og tilhørighetsfølelse, som uten konstant
forpleining ikke ville vært holdbar for
binde nasjonen sammen på tvers av klasse,
rase, kjønn, region og ujevnhetene i den
økonomiske utvikling. Det kan se ut til at
kultur er ikke et enkelt konsept, ettersom
kultur alltid må tenkes som en komposisjon av likheter og ulikheter, kontinuitet
og nye element, markert med avbrudd og
forskjeller.

Kulturarv: Produksjon og reproduksjon av diaspora identitet i
museum
Begrepet kulturarv eller “heritage” ble definert slik under National Heritage Conference I Britannia i 1983: ”that which a past
generation has preserved and handed
on to the present and which a significant
group of population wishes
to hand on the future.” (1989)

materielle kulturminnene utgjør den arven
fra fortida som knytter band mellom
generasjoner i tid og rom. Ved at kulturvern kan forstås i denne sammenheng som
bevisst vern av den delen av kulturarven
i samfunnet som ”a significant group of
population” mener er spesielt verneverdig,
handler dette også om autoritet. Herbert viser til at steder med f.eks. spesielt
verneverdig materielle kulturminner ble
vernet av og for mennesker som hadde
kunnskap om fortida ” a genuine sense of
the past”. Kulturarvbegrepet knyttes opp
mot det norske mangfoldet av verneobjekter som blir til som et resultat av møtet
mellom migranter og det norske samfunnet
(Herbert 1995). For å styrke museene for å
formidle dette mangfoldet, er det behov for
kunnskaper om den kulturarven etniske
grupper selv regner som sin egen, både den
materielle og den immaterielle.

Også etniske grupper har behov for å
kunne synliggjøre egen kulturarv og overføre den fra generasjon til generasjon eller
mellom forfedrene og dagens mennesker.
Det å ha en kulturarv og
kunne vise fram denne, gir
stolthet og styrker etnisk
Likheten mellom begepet
identitet. For eksempel kan
tradisjon og kulturarv er
den greske antikkens betyd
påtakelig; det handler om
ning for den vestlige ver
de overførte, om valg og
dens kunst og litteratur, være
seleksjon. Videre omfatter
nærliggende eksempel her.
kulturarv vern og det at noen
”Here is the heart; the spirit
ser verdien i å verne noe for
is everywhere” skriver (Lo
etterslekten. Kulturarven
wenthal 1996) om bl.a. den
utgjør derfor en av byggegreske kulturens betydning
steinene i mange gruppers
for det globale samfunn.
og nasjonaliteters kulturDerfor kan museene være
forståelse; der både de
med å organisere fortida i
litterære og muntlige overKurdisk veske. Fra utstil- forhold til nåtida ved hjelp
leveringene i tillegg til de
ling i Bergen 2007.
av etnisk ”Memory”. dvs.
Foto: Haci Akman.
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et mer selvbevisst forhold til fortida,
som egen verdsatt dimensjon i forhold til
nåtida.
Grenseløsheten mellom ulike etniske
grupper skapes som følge av globalisering,
migrasjon og diaspora, og gir nye muligheter til å definere hvem man vil være, og
hvilken gruppe man vil tilhøre. Michael
Rowlands hevder at identitet har i vår tid
blitt en måte å uttrykke vår følelse av tap
(1994). I diaspora opplever gjerne individene et tap av sted, tilhørighet og identitet
samtidig som en ny kulturell kontekst
krever en forankring til nye steder. En
nyorientering i diaspora kan kanskje bøte
på følelsen av eksempelvis tapte sted og relasjoner, samt det og bidra til at identiteten
restruktureres ut fra nye holdepunkt.

Kurdiske mynter, Arkeologisk museum i
Stavanger. Bildet tilhører Norsk kurdisk
virtuelt museum.
Det var i første rekke Freud som introduserte identitetens sosiale aspekt/ avhengighet. Melanie Klein og Erikson brakte
Freuds tanker videre ved å hevde at identifikasjonskriser oppstod i det mennesket
gav opp sin egen kultur til fordel for majoritetskulturen. På tross av forandringer og
kriser i sosiale og historiske kontekster, vil
identitet som en følelse av indre likhet og

kontinuitet reproduseres og tilpasses nye
former. Symbolske interaksjonister som
Berger og Luckman forfekter ideen om at
sosial interaksjon former bevisstheten til
enkeltindividet (Berger & Luckman, 1990).
Synet på at identitet er et produkt av sosial
interaksjon mellom individ og samfunn beviser at selvet ikke er en indre historisk og
uforanderlig enhet, men konstant avhengig
av utviklingen ellers i samfunnet.

Dokumentasjon av den pluralistiske kulturarven i Norge
Dokumentasjon av den pluralistiske
kulturarven handler om migrantens rettigheter til egen historie, og mulighetene
for anerkjennelse og en bekreftelse av det
samfunnet de har blitt en del av. Dokumentasjon av kulturen tar utgangspunkt
i migrantens opplevelser og erfaringer av
migrasjonstilværelsen, og dokumentasjon
av migrantensgjenstandskultur. I denne
prosessen har det blitt tatt utgangspunkt
i ulike tilnærmingsstrategier i form av
livsløpsintervjuer, tematiske intervjuer,
videodokumentasjon og dokumentasjon og
innsamling av faktisk gjenstandsmateriale
Kulturelt mangfold legger føringer på
kulturarvspolitikken nasjonalt, så vel som
internasjonalt. I forsøket på å integrere
etniske minoriteters kultur, har det i denne
sammenheng blitt gjennomført en rekke
dokumentasjonsprosjekter. Prosjektene ”
Norsk i går, i dag og i morgen?”, gjennomført i regi av Norsk Folkemuseum og IKM
(Internasjonalt kultursenter og Museum)
og ” Norsk Kurdisk Kulturarv Dokumentasjonsprosjekt”, Avdeling for kultur, språk
og informasjonsteknologi og Universitetet
i Bergen er eksempler på prosjekter der dokumentasjon, innsamling og formidling av
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den pluralistiske kulturarven står i fokus.
Prosjektenes felles målsetting har vært å
bygge opp samlinger og arkiv, i form av
gjenstander, bilder, lyd og film som på
ulike måter illustrerer den pluralistiske
kulturarven.

materiale. Dokumentasjonen fokuserer på
å få en oversikt over den immaterielle og
materielle kurdiske kulturen i diaspora. På
den annen side har målsetningen vært å få
kunnskap om treffpunkter mellom kurdisk
og norsk kultur i et historisk perspektiv.

Selv om intensjonen med prosjektene er
de samme tar de utgangspunkt to ulike
tilnærmingsmetoder i dokumentasjonsarbeidet. Prosjektet ”Norsk i dag, går og
i morgen?”, bygger videre på erfaringene
fra prosjektet Wergelands barn, et dokumentasjonsprosjekt av norske jøder født
før 2. verdenskrig, som ble gjennomført
av Norsk Folkemuseum i perioden 1999 –
2003. Livsløpsintervju, tematiske intervjuer og videodokumentasjon ble brukt som
utgangspunkt for dokumentrasjonsarbeidet. Målsetningen med dette arbeidet har
vært å opprette et dokumentasjonsarkiv
eller en kunnskapsbank som kan anvendes
innenfor forskning og formidling.

Felles minner gir felles identitet, og felles
identitet mellom nordmenn og kurdere
trekker paralleller i tid og rom. Denne felles kulturarven eksemplifiseres gjennom
kontakt mellom nordmenn og kurdere opp
gjennom tidene. Ved å illustrere kulturmøter historisk vises nye sammenhenger
mellom natur, næring, befolkning, bosettingsmønstre, flytting og kultur. Dette
lar seg gjøre ved å illustrere kulturmøter
mellom nordmenn og kurdere fra vikingtiden og frem til i dag. Slik dokumentasjon
utvider vår kunnskap om Mesopotamia, og
den kulturelle dynamikk som har eksistert
i dette området.

Kurdisk vest, sko og lue. British Museum.
Foto: Haci Akman.
Mens utgangspunktet for prosjektet ”Norsk
i dag, går og i morgen?”, har vært knyttet
til migranten sine opplevelser av migrasjons-tilværelsen, tar Norsk Kurdisk kulturarv Dokumentasjonsprosjekt utgangspunkt i å kartlegge historiske referanser,
gjennom anvendelse av ulike typer kilde12

Konstruksjon og rekonstruksjon
av identitet i museer
Identitetsbegrepet har blitt en altomfattende legitimeringskategori for museumsvirksomhet (Johansen: 2002). Gjenstandene
er knyttet til narrativer med meningsinnhold og kunnskap om kulturarv, som
skal overføres fra en generasjon til neste.
Slike overføringer til barn og unge kan
generere sosialiserings- og integreringsprosesser. Museer og gjenstander blir slik
ikke utelukkende passive objekter, men
artefakter med et meningsinnhold og en
agenda som er tillegges dem. Identiteter
slik de defineres innen antropologisk teorier knyttet oppmot det som kalles “signifikante andre”. Det vil si at i møte med
andre vil mennesker definere hvem de selv
er. I møte med museet skal barn og unge

gjennom forberedelser, museumsbesøk og
etterarbeid lære hvem de selv er og hva de
er en del av. I denne sammenhengen er det
interessant å ta for seg hva “vi” presenteres
som på den ene siden, men like viktig er
det å forsøke å forstå hvordan barn og unge
selv opplever dette. Det vil derfor være
av avgjørende betydning å søke å forstå
hvordan sosialiseringen blir mottatt.

Far og sønn i tradisjonelle kurdiske
festklær. Foto: Haci Akman
Utstillinger i både etnografiske og nasjonale museer fremhever forskjeller mellom
“vi” og “de andre” Slike fremstillinger,
som kanskje har et pedagogisk utgangspunkt, kan bli fordomsbefestende og skape
dikotomiseringer (Haas:1996). Grenser
markerer gjerne “det beste” ved en gruppe
eller et samfunn, slik at symbolske vurderinger blir en dikotomisering mellom oss
og dem. Det er dermed mer interessant å
se på hva slags prosesser som blir skapt
ved grensen, hvilke kulturelle elementer
som blir valgt ut til å representere gruppen i møte med andre, de vil altså si hvilke
kulturelle trekk som plukkes ut og skaper
forskjeller.
Gjennom å se de samhandlingsprosesser
som får uttrykk i museumssammenheng, i

møte med ulike grenser, vil en kunne få en
forståelse av hvordan barn og unge forstår
og opplever et skille mellom ulike oss og
ulike dem. Et sentralt tema i museumspolitikken bør i følge Rekdal være integrering
(Rekdal 1999). Det er ventet at dersom
museer engasjeres i presentasjoner av et
kulturelt mangfold, skal de bidra til at nye
grupper i det norske samfunnet integreres.
Det skilles gjerne mellom integrering og
der det siste betyr at migrantene skal bli
norske, noe som hevdes at vi ikke gjør i
Norge. Integrering blir i stortingsmeldningen definert som at innvandrerne kan få
beholde deler av sin kultur, samtidig som
de må bli norske. (Stortingsmelding nr 17,
1996-97: Om innvandring og det flerkulturelle Norge).
Mennesker identifiserer seg gjennom sosiale etablerte kategorier i selvtilskrivingsprosesser, samtidig som andre menneskers
identifikasjon av seg selv også er viktig.
Jenkins skiller mellom interne defineringer innad i en gruppe, som baserer
seg på vektlegging av likhet, og eksterne
defineringer en gjør i møte med andre,
hvor forskjellighet fra andre grupper kommuniseres. I denne sammenhengen vil en
etnografiske museers rolle være sentral og
hvordan disse kan være med på å skape kategoriseringer av oss og de andre (Jenkins,
1999)
Tilhørighet og identitet uttrykkes også i
fremhevelser av felles symbolske former,
og symbolske konstruksjoner, metaforer og
metonymier som kan generere en følelse
av likhet (Jenkins 1999). Symboler kan
fortone seg som typiske nasjonale symboler (Anderson 1991) og bygge oppunder
inkluderingsprosesser. I inkluderingsprosesser vil det også alltid foregå prosesser
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av ekskludering (Jenkins 1999), og dette er
sentralt i forhold til at kategoriseringer og
ekskludering også omfatter et maktaspekt,
der interne og eksterne defineringer ikke
alltid er i samsvar med hverandre. Kategoriseringer av andre må ses i relasjon til
politisk makt og byråkratiske strategier av
statlig og sosial kontroll.

Museets disiplinering i et globalt
perspektiv
”[…] they must remain here if the museum
is to continue to achieve its aim, which is
to show the world to the world.” ( BBC
News, Mandag, 11 November, 2002)
Uttalelsen kommer fra Neil McGregor,
direktør ved British Museum i London, der
han påpeker hvilken betydning det har at
museets gjenstander
ikke tilbakeleveres
til de land som
dekker de tidligere
funnsted. Reaksjoner
fra ulike hold på
museenes gjenstandspolitikk har over tid
etablert en rekke
møtesteder for debatt.

institusjonenes offentlige innstilling.
Museets karakter som disiplinerende maktinstitusjon, blir i dette prosjektet problematisert og satt inn i en større global sammenheng. Museets indre politiske struktur
kan sies å ha vært knyttet til disiplinering
i og med institusjonens inntakelse av en
pedagogiske, oppdragende rolle i samfunnet. I møte med andre samfunnsaktører på
kulturvernfeltet stilles museumsvesenet
overfor problemstillinger, lokalt, nasjonalt
og internasjonalt, som blant annet setter
deres etablerte gjenstandspolitikk i søkelyset. Kulturarven de forvarer blir gjenstand
for interessekonflikter knyttet til eierskap.
Interessekonfliktene viser seg å være av
global aktualitet innen museumsverdenen,
men til nå har man ikke en etablert
arena for å ivareta interessekonflikter
mellom nasjonale
museer, museer og
land, museer og
folkegrupper, som
ønsker eierskap til
bestemte gjenstander. Museer
som arena for
kulturmøter

Felles for alle mø
testeder er begrens
Dette kan være i de
utenrikspolitiske fora,
Ulike kurdiske festantrekk. Design Sorav ninger og mulig
eller på ulike steder i
Darasor. Norsk kurdisk virtuelt museum. heter for dialog.
Betingelsene for
det internasjonale
Foto: Haci Akman
dialog er i følge Paulo Freire (1974) avhenkulturliv. Over tid utvikles en bestemt
gig av en rekke faktorer. Dialogpotensialet
logikk med tanke på den form samtaforutsetter at partene har en felles arena
len inntar mellom de interesserte. Dette
for samtale og et nøytralt møtested. En avkommer til syne gjennom deres bruk av
klaring av maktforholdet må være tilstede.
virkemidler, som kan være knyttet til parMøtestedet bør i en slik sammenheng ha
tenes posisjon i interessekonflikten. Noe
en tredje part som kan redegjøre for de
som igjen kan tyde på at en disiplinerende
logikk har fått fotfeste i den museale sfære. aktuelle kontaktområder tilgjengelig for
Denne kan til tider fremstå som museums- diskusjon. Partene bør også innse sin egen
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utilstrekkelighet i møte med et annet syn,
være ydmyk og ønske om å lære mer enn
de vet om den andres argumenter. Forutsetningen for dette er en evne til å lære og
tilegne seg ny kunnskap.
Mulighet for nytenkning og synkretisme
kan kun være til stede i de samtaler som
tar form av en dialog. Museumsgjenstandenes senere skjebne vil trolig bli et resultat av konfliktens utfall. Utfallet vil kunne
si noe om partenes evne til å se nye utveier
og inngå kompromiss med hverandre og
ta inn over seg den andres forståelse og
stilling i konflikter tilknyttet kulturarv. En
kartlegging av samtalene på museumsfeltet
knyttet til kulturarvspolitiske spørsmål
kan belyse hvilke maktbalanser som er
tilstede til enhver tid. Paulo Freire trekker
det dit hen at dialogen gjør møtestedet til
en åpen arena hvor man kan unngå situasjoner der kunnskap brukes for å utøve
makt. Hvis denne balansen ikke er til stede
i møte mellom de to representantene for de
ulike interessegruppene, kan dette være et
tegn på en skjevhet i maktforholdet dem
imellom, eller med Freires ord; en antidialog. Antidialogen tjener ikke som døråpner, men er et redskap for å oppnå makt
over samtalen via egen argumentasjon,
kunnskap og forståelse for eksempel i en
interessekonflikt.
Grunnet antidialogen er det komplisert å
få til et pluralistisk kulturmøte på museet. Tanken om at en kultur er den rette,
fører til en fornektelse av at andre etniske
grupper kan ha vært i dialog med den
opprinnelige kulturen, som eksempelvis
et kulturhistorisk museum også har tatt
utgangspunkt i. Det fundamentale i de
kulturhistoriske museenes utstillinger
fører til at andre etniske grupper ikke når

gjennom nåløyet, og dermed får de heller
ingen interesse eller innviet plass i disse
museene.
I håpet om at museet kan bli et møtested
må en derfor ta utgangspunkt i kommunikasjon og felles dialog. Hvis en skal få
til dette må forståelsen av gjenstanden
som en kollektiv identitetsskaper for en
felles nasjonal gruppe brytes ned. Det at
gjenstanden kan tilknyttes til en gruppe
fører også til at denne gruppen vektlegges
i museet, noe som igjen fører til et maktforhold om hva som er majoritetskulturen.
Dikotomien mellom kulturer fører til at
den ene type kultur blir mer verd enn den
andre, noe som igjen fører til et monotont
og statisk museum.
Eilean Hooper-Greenhill refererer til Foucault som skriver om hvordan museums institusjonens indre organisasjon kan påvirke
og ordne samfunnet. Museenes rolle i et
disiplineringsperspektiv kan ofte frem-stå
som et monologisk og ikke et dialogisk uttrykk. (Hooper-Greenhill, 2000)
Epistemer kan styre en institusjons indre
logikk og forklare dens holdninger, som i
neste omgang fører til handlinger overfor
motparten i en interessekonflikt. Makt kan
utøves gjennom en bestemt bruk av argumenter i en antidialog og være et speilbilde
av den disiplinerende rollen samtaleparten
inntar. Dette kan kanskje settes i sammenheng med den rollen den ene parten har
innehatt i tidligere tider og på bakgrunn
av en etablert indre logikk i institusjonens
system. Bruk av monolog eller antidialog
i spørsmål knyttet til kulturarvspolitikk,
kan være uttrykk for ønsket om å ivareta
en tidligere maktposisjon gjennom gjentatte forsøk på å fremstå disiplinerende i
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er dødelig, knyttet til hjernen og kroppen
til bæreren, likeså notorisk upålitelig og
gjenstand for revurdering; om vi vil holde
fast minnene, må vi finne en måte å bevare
dem. Minner er ikke statiske, men kan
synes å være slik gjennom skapte representasjonsformer som forsøker å styrke minnenes meninger, og det er gjennom denne
bevaringsformen minnene samhandler
med museene. Teoretisk sett representerer
museene et organisert prinsipp for innholdet av kulturell identitet og vitenskapelig
kunnskap.
Å bli samlet, betyr å bli verdsatt og
husket institusjonelt, å bli utstilt betyr å
bli innlemmet i det ekstrainstitusjonelle
minnet til museumsbesøkende. Erindring
er inspirert av samlinger, selv om det de
besøkende erindrer kan være like mye
preget av hva de er forberedt til å lære eller
oppfatte, som hva de allerede visste om
disse gjenstandene.

Minner i museer
Selv om det er et abstrakt konsept, har
minnene flere former i en museal sammenheng. Den mentale prosessen av minner
tar en fysisk form i hjernen, men denne fysiske formen er usynlig for det blotte øyet;
minner blir fornuftige og synlige gjennom
forestilt gjenerindring og representasjon,
da vi søker å holde fast ved vår flytende
opplevelse av dens mening. Hukommelse
er ingen passiv prosess; den vekker følelser og ønsker, både positivt og negativt,
hukommelsen er også drevet av et ønske
om å huske eller glemme. Hukommelsen
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Kurdisk sjal fra 1800-tallet, British
Museum. Foto: Haci Akman:
I differensieringen av publikum innen
dette området, har akademikerne vært
oppmerksomme på forholdet av forskjeller - rase, klasse, kjønn og seksualitet - ad
skapelsen av kollektiv identitet, samt
imperialistiske og nasjonalistiske fortellinger innen museet. Spesielt har arbeidere

ved naturhistoriske og etnologiske museer
fokusert på representasjonsstrategier og
måten Naturen, ’primitive’ mennesker
og ’eksotiske’ kulturer, ble presentert
for et moderne, vestlig publikum - som
gjenstand for deres fasinasjon og konsum - samtidig som de har spilt en rolle ad
etableringen av nasjonal identitet. En viss
tidløshet var tillagt “primitive” kulturer,
som om de sto for en tidligere, universell
menneskelig fortid, en representasjon bortenfor minnene til avanserte samfunn, og
likevel synlige i det evolusjonistiske speilet
presentert av disse menneskene.
Moderne museumsutstillinger tenderer å
’fryse tid’, å tilegne seg ’et forhold bortenfor tid’ gjennom en permanent gjenstandsutstilling. Bevaringen i et museum
organiserer minnet til hele kulturer gjennom representative gjenstander ved å velge
hva som er verdig å beholde og minnes.
Slik etablerer organiseringen av minnet
en tilsynelatende stabilitet i det erindrede,
organisert i statisk tid og rom. Minner
om kulturer, natur og nasjoner igangsetter minner i og for mangfoldige kollektiv.
Disse minnene blir så komponenter for
identiteter - også for individer som ellers
ikke ville følt noen samhørighet med disse
gjenstandene.
Til slutt vil vi si at vår opplevelse av å leve
i en samsvarende, enhetlig kultur har fått
økt verdi av idéer om ’nasjonal tid’ (nasjonens historie,i nåtid og fortid). I stedet må
vi stille spørsmålet om nasjonen selv er en
midlertidig prosess. Vi vet at de nasjonale
tradisjoner er skapt, men det samme gjelder vår kulturelle nåtid. Da er den tradisjonelle kulturelle modellens problem relatert
til hvordan kulturen skyldes makt. I tillegg
kommer et mer skremmende element; om

man ser kulturer som naturlig separate og
stedsbetingede er det også et alibi for andre
former for atskillelse, ved ekskludering og
diskriminering. Når det gjelder mennesker i diaspora er det viktig at museer som
kulturhistorisk institusjon både som lokal,
nasjonalt og internasjonalt tar moralsk
stilling til politiske hendelser. For mennesker som lever i diaspora skjer kanskje
det meste av det kulturelle vernet innenfor
det etniske nettverket. På den måten har
det liten mulighet til å utvikle seg i den nye
flerkulturelle konteksten.

Avslutning
Museene står for en fremtidig utfordring.
Den økte globaliseringen og møte mellom etniske grupper fører til at vi må
stille spørsmålstegn ved hvilken fortid
og hvem sine røtter er det som skal stå
gjeldelde for våre etterkommere. Dagens
kulturhistoriske museer tar utgangspunkt i
museumsgjenstander som nasjonalsymbol
og minner knyttet til en konkret nasjonal
gruppe.

Liten kurder pyntet til fest:
17

På denne måten kan en forstå at disse
museene vil at gjenstanden skal være med
på å skape en kollektiv følelse og enfelles
etnisk identitet. En årsak til denne
forståelsen av gjenstandene er den tidligere
museumspolitikken, hvor det ble samlet
inn gjenstander for å skape kollektiv nasjonal identitet. Siden de kulturhistoriske
museene er etablert med dette utgangspunktet, er det vanskelig for etniske grupper å nå inn i den sementerte utstillingen.
En kan stille seg spørsmålet om hvorvidt
dette synet på innsamling, arkivering og
formidling fungerer i dag, samt hva som er
verd å samle inn for ettertiden og hvorfor.
Flere etniske grupper er i dag en del av
vår nasjon, og de har en rettighet til egen
historie, og mulighet for anerkjennelse og
bekreftelse av samfunnet de har blitt en del
av. For å få til dette må museene i dag åpne
opp for dialog mellom de ulike etniske
gruppene. En må ta utgangspunkt i kom
munikasjonen mellom landene og hvilke
etniske møter som tar sted, både historisk
og i samtiden. Ved at en nekter for at en
historisk har hatt kontakt andre etniske
grupper fører dette også til en selvfornektelse om at vi nordmenn har gjenstander
som tilhører andre etniske grupper. Dette
fører så til en dikotomi, hvor vi stiller oss
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selv over de andre. Ved at museene skifter
fokuset mot dialog og kommunikasjon
mellom flere kulturer og ulike etniske
grupper, vil også dette føre til et pluralistisk museum med mulighet for et debattforum og økt kunnskap om vårt multikulturelle samfunn.
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