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FORORD 

Vi har denne gangen valgt å vie hele 

nummeret av NICOLAY til temaet muse

umsutstillinger - formidling. Redak

sjonen inviterte en gruppe personer 

som vi mente burde ha velfunderte 

tanker omkring dette. Til de som 

ikke er blitt invitert, men som ganske 

sikkert har mye å bidra med i denne for

bindelse, stiller vi fremdeles bladet til 

disposisjon for taletrengte! 

liten presentasjon av forfatterne: Ellen Karine Hougen 

leder av skole- og publikumstjenesten ved Oldsaksam

lingen. Ellen HØigård Hofseth er leder for prosjektet Nye 

Utstillinger, også ved Oldsaksamlingen. Kathy Eliott har i 

flere år arbeidet ved skole- og publikumstjenesten samme 

sted. Egil Mikkelsen er for tiden bestyrer ved Oldsaksaml

ingen og har ved flere anledninger engasjert seg i formidlings

sammenheng. Sammen med bl.a. forsker Tom Bloch-Nakkerud og 

amanuensis Harald F. Skram var han med å starte Arkeologisk For

midlingstjeneste. Gunnar LiestØl er magister i litteraturviten

skap og har arbeidet endel med forsknings-formidling. 

Et av neste års numre av NICOLAY Ønsker vi å konsentere omkring 

problemer,muligheter og utfordringer ved arkeologisk registrer

inger. Vi håper på konstruktive forslag til hvordan registrer

inger i framtiden skal organiseres og hvordan resultatene bedre 

kan nyttiggjØres. 
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IJliJIANIAMll/lfJE/11 II,E 
IJTI/lllllfJER 

ELLEN KARINE HOUGEN 

Arkeologiske utstillinger 

"Knappast någon stans ar okunnigheten om mediet (i.e. ut

stillinger) så stor som på det arkeologiska planet", skriver 

Gundula Adolfson i artikkelen "Utstallningen. Ett obekvemt med

ium." 1). De av oss som har settt en del arkeologiske utstil

linger, også de helt nye og "moderne", vil utvilsomt gi henne 

rett i det. 

Når Oldsaksamlingen nå skal bygge opp nye forhistoriske ut

stillinger er dette bare ett av de mange problemene vi står 

overfor. I utgangspunktet har vi vel også en noe ubevisst hold

ing til de utstillingene vi lager. Hva er det vi Ønsker å for

midle, hvilket budskap vil vi sende ut? Hvem vil vi nå, hvilke 

målgrupper vil vi prioritere? 

Selv om vi har en klart definert målsetning og retter oss 

inn mot spesielle målgrupper, er våre kunnskaper om utstillings

teknikk, metoder og virkemidler svært mangelfulle. Det gjelder 

selv noe så elementært som å sette sammen tekst og bilde på en 

forståelig måte. 

Arkeologiske museer har også andre problemer. "Ett museums 

fØrsta plikt ar att vara ett arkiv, en minnesbank for vår gemen

sama arv. Den andre ar at hålla arvet tillgangligt". 2). Vi har en 

evig konflikt mellom bevaring og formidling, - gjenstandens 

sikkerhet i forhold til dens bruk i formidlingen. 



Derfor er de fleste arkeologiske museer glasskassemuseer, 

- bare se, ikke rØre. Sikkerhet mot tyveri og destruksjon er 

alltid den fØrste forutsetningen for å stille ut en gjenstand. 

I likhet med all annen populærvitenskaplig virksomhet må vi, 

når vi lager en utstilling, generalisere, forenkle og eliminere 

for å få til en forståelig fremstilling. Arkeologisk materiale 

krever forklaringer for å bli forstått av et bredere publikum. Det 

er i dag meget få som kan identifisere forhistoriske gjenstander 

og funksjoner med begrep i egen hverdag. 

A rekonstruere fortidens samfunn er en komplisert modell

bygging. vårt materiale og våre kunnskaper om den fortidige 

"virkelighet" er ufullstendige. I stØrre grad enn mange andre 

kulturhistoriske fag arbeider arkeologien med teorier og hypo

teser, en abstrakt problematikk som det er vanskelig å konkret

isere gjennom en utstilling. 

Arkeologiske utstillinger preges derfor i sterk grad av 

redselen for å si noe galt. Vi vil helst uttrykke oss forsiktig, 

ikke si noe som ikke har dekning i tilgjengelig data. Våre for

behold tar vi med inn i utstillingstekstene. Der vi vil gi noe 

mer enn helt korte objektive faktaopplysninger, blir setningene 

ofte lange og snirklete, med innskutte forbehold og faguttrykk, 

som gjØr teksten uleselig for alle andre enn våre fagkolleger. 

Vi er selvsagt like redde for å dramatisere, skape scener og 

modeller, som ville kunne levendegjØre utstillingen og engasjere 

publikum. 

I Oldsaksamlingens nåværende utstillinger unngår vi slike 

problemer. Her lar vi gjenstandene "tale for seg selv", og fØyer 

til, ikke alltid, nØkterne opplysninger om alder og funnsted, til 

nØd riktige fagtermini som gravstikke, pålstav og fibula. Gjen

standenes funksjon og betydning, de menneskene som brukte dem og 

det samfunnet de levet i, naturgrunnlag, ressurser og samfunns

forhold fortelles det lite eller ingen ting om. 
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Som museum og universitetsinstitutt har vi plikt til å gjØre 

våre forskningsresultat.er og vit.en kjent. for almenheten. Ut

stillinger er et av de medier vi bruker. Gjennom dem skal vi 

skape kunnskap og forståelse for fortidens mennesker og samfunn. 

Men vi skal ikke bare presentere resultatene av vår vitenskaplige 

forskning. Vi bØr også formidle selve forskningsprosessen, hvor

dan arkeologien er nådd frem til kunnskap om fortiden, - arkeo

logien som vitenskap. 

Utstillingene er en del av vårt ansikt utad. For mange har 

Oldsaksamlingen et annet ansikt: et byråkratisk, statlig eks

propriasjonsorgan, som med loven i hånd hindrer privat og 

offent.lig virksomhet, som konfiskerer oldsaker funnet i egen 

jord og putter dem ned i en stØvete kjeller. 

Derfor har vi en spesiell plikt til å gi samfunnet noe til

bake, samtidig som vi mer enn andre museer har et sterkt behov 

for å legitimere vår virksomhet. Vi må skape forståelse for det 

vi gjØr og hvorfor vi gjØr det. 

Målgrupper 

Hvem Ønsker vi å nå gjennom våre nye utstillinger? I utgangs

punktet Ønsker vi å gi alle befolkningsgrupper tilgang på den 

informasjon og den opplevelse som bØr finnes i utstillingen. Men 

hvem er den faktiske museumsbesØker? 

Det har vært foretatt flere publikumsundersØkelser, vanligvis 

basert på sosiol,agiske faktorer som utdannelse, samfunnstilhØrig

het og alder. Resutatene er temmelig entydige, selv om det er en 

viss forskjell i publikumssammensetningen ved ulike museumstyper. 

De aller fleste som bruker museene har hØy utdannelse og en inn

tekt over gjennomsnittet, de utnytter også andre kulturtilbud som 

teater og konserter (men går sjelden på fotballkamper og andre 



sportsstevner). 

Dette betyr at vi stort sett bare nAr dem som allerede har 

interesse og kunnskaper. De går av behov, - for A tilegne seg 

kunnskap, eller av vane, - museumsbesØk hØrer med i deres livs

mØnster. 

30 - 40% av de museurnsbesØkende er skolebarn. Disse kommer 

riktignok ikke frivillig, men til gjengjeld representerer de 

ulike sosiale grupper. Mange museer, ogsA arkeologiske, lager 

sine utstillinger med tanke på skolen og dens behov, i det minste 

blir det tatt med i planleggingen. Personlig finner jeg dette 

både galt og unØdvendig. Får vi til en levende, informativ og 

engasjerende utstilling, er den like godt egnet for den voksne 

besØker som for skolebarn. 

Basisutstillinger eller skiftende temautst.illin~ 

Kan vi klare å lage den nye utstillingen på Historisk Museum 

slik at den trekker til seg andre og nye grupper besØkende? Å 

slØyfe basisutstillingene og heller satse på stadig skiftende 

temautstillinger er selvsagt en mulighe·t. Da kan vi, om vi makter 

det, rette oss mot stadig vekslende befolkningsgrupper og ta opp 

emner som vil interessere nettopp dem, - aktuelle problemer og 

erfaringer som de har i sin hverdag og i sine omgivelser. 

Jeg tror likevel det blir vanskelig å bryte den barrieren et 

museumsbesØk er for flertallet i befolkningen. Det lages prove~ 

serende teaterstykker, konserter og utstillinger, uten at dette 

trekker til seg nye grupper, bare flere eller andre innen den 

gruppen som allerede er et potensielt publikum. 

Når det gjelder de nye utstillingene til Oldsaksamlingen, er 

jeg redd for at en slik t.anke ikke lar seg realisere. En kontinu

erlig skiftende utstillingsvirksomhet krever ressurser, Økonomiske 

og personellmessige, som vi ikke har i dag. Det er dyrt og tid

krevende å lage en utstilling. Vi mangler den nØdvendige faglige 

ekspertisen, og da tenker jeg ikke på arkeologer men utstillings-
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teknikere og håndverkere og den spesialkunnskapen som er nØd

vendig for å lage en god utstilling. 

Selv om det i seg selv er en umulighet, tror jeg vi må holde 

fast ved målsetningen "bredest mulig publikum". Vi må heller 

legge arbeid i å formulere vårt budskap på en slik måte at det 

vekker interesse og engasjement hos flest mulig. Den ene gangen 

i året Oldsaksamlingen forsØker å lage et levende og aktivitets

fylt museum har lært meg en ting. Visst kommer det mange besØk

ende, men vi har ikke lykkes, og det var den opprinnelige hen

sikten, å nå fram til andre sosiale grupper enn dem vi allerede 

rekrutterer våre besØkende fra. 

Oldsaksamlingen har valgt å lage en stØrre basisutstilling. 

Men dette betyr ikke at den skal være statisk. Fleksibilitet må 

være en nØdvendig forutsetning. Det skal være mulig å forandre 

tema, belyse nye problemstillinger og forskningsresultater. Slik 

den forelØpige planleggingen er, skal utstillingen deles opp i 

sentraldeler og periferideler. I sentraldelen er det tenkt å 

fØlge de mer sentrale hendelsene i den forhistoriske samfunnsut

viklingen. I periferidelen skal det være plass for mer utdypende 

og spesiell informasjon. Dette bØr kunne gi rom for stadige for

andringer og utskiftninger, men har også andre fordeler. 

De som oppsØker museene velger selv hvor lenge de vil opp

holde seg der og hva de vil se. Det er få som bruker mer enn 20-

30 minutter på å se en middels stor utstilling. Med denne opp

delingen tilgodeser vi både de spesielt interesserte og dem som 

foretar en rask gjennomgang. 

Hver hoveddel bØr ha et blikkfang og en utforming som vekker 

oppmerksomhet og nysjerrighet. Dette kan gi oss muligheter til å 

"styre" besØket,· og unngå en utstilling som er "Ett sakta flode, 

utan hogdpunkter, utan overraskningar". 3). Vi kan unngå det som 

ofte er en hovedinnvending mot en kronologisk basert utstilling: 

at det er nØdvendig å lese h e l e teksten for å forstå sammen
hengen. 



Ekstern utstillingsvirksomhet 

Oldsaksamlingen er et distriktsmuseum, men fungerer som et lokal

museum for Oslo og omegn. Det er svært få som får anledning til å 

se sine funn, samtidig som det vil bli umulig i en kommende ut

stilling å gi et bilde av fortidens samfunn i alle sine lokale 

variasjoner. I hvert fall ikke på de knappe 600 kvadratmeter vi 

har til rådighet. 

Vi må få, og forhåpentlig vil arbeidet med de nye utstilling

ene gi oss det, den ekspertise og det apparatet som er nØdvendig 

for å bygge opp en ekstern utstillingsvirksomhet. 

Gjennom vandreutstillinger og samarbeid om lokale utstill

inger vil vi kunne nå andre enn den tradisjonelle museumsbesØker

en. Da kan vi lage utradisjonelle, gjerne provoserende, utstill

inger men fØrst og fremst en utstilling som gjØr folk engasjert, 

får dem til å fØle at dette har noe med dem å gjØre. 

l) Gundula Adolfson: Utstallninger. Ett obekvemt medium? 

Popular arkeologi 1987 nr. 4 s. 25. 

2) Lena Thålin-Bergman: Museumsmannen, Forskningen och kulturarvet. 

Popular Arkeologi 1987 nr. 4 s. 30. 

3) Gundula Adolfson: Manniska och objekt i et smyckeskrin. 

Stockholm/Lund 1987 s. 37. 
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A /IllE IJI. IJfJI SIlE MIJSEIJMS-
IJT ST /I.l./ NfJE 11 
-11J/IM IJfJ rl/1/lEMIIJI.E/1 

EGIL MIKKELSEN 

Universitetets Oldsaksamlingen har startet planleggingen 

av nye basisutstillinger for forhistorisk tid i Historisk 

Museum. I den forbindelse foretok museumslektor Ellen Karine 

Hougen og jeg studiereiser til en rekke arkeologiske museer 

i Norden i 1983: Stockholm, Gøteborg, MalmØ, KØ.be~havn, 
Alborg, Arhus, Odense og Schleswig. Jeg vil ta utgangspunkt 

i disse museumsutstillingene, som alle er helt eller delvis 

ombygget i 1970- og begynnelsen av 1980-årene. Hva kan vi 

lære av disse utstillingene? 

En utstilling kan studeres på to fundamentalt forskjel

lige måter: en kan stille spørsmålet: 

- Hva formidler utstillingen? Hvilket faglig budskap 

bringer den? Hva er innholdet i utstillingen? 

Eller en kan spørre: 

- Hvordan formidles budskapet? Hvilke virkemidler, 

materialer og effekter er tatt i bruk? Hvilken form har 

utstillingen? 

Under studiereisene la vi størst vekt på det siste. Det 

var et interessant eksperiment å forsøke og sjalte ut det vi 

vanligvis konsentrerer oss om når vi ser en utstilling, nem

lig innholdet i den. Jeg vil da også legge størst vekt på 

det første her og stille spørsmålet: Hva er det av virke-



midler som gjør en utstilling god og hva er det som bidrar 

til å trekke ned det formmessige inntrykket? 

Et interessant gjennomgående trekk var at det ofte var de 

mindre museene som hadde de beste utstillingene, formmessig 

betraktet. Plassbegrensning fører ofte til et mer enhetlig 

preg på utstillingene, samtidig som det kan synes å være 

nødvendig med en sterkere grad av gjennomtenl{ning av planene 

når en er pålagt sterkere begrensninger. Et annet trekk som 

avspeiles svært tydelig i en utstilling er hvilke fagfolk 

som har deltatt i utstillingsarbeidene. En utstilling kan 

være svært preget av en dyktig arkitekt som har tegnet bl.a. 

montrene, men hvor arkeologen selv har opptrådt som 

"designer". Det blir sjelden noen god lØsning: som regel er 

det da mest luft som er "utstilt", mens gjenstander og andre 

elementer framtrer nærmest "todimensjonalt", i bunnen og på 

bakveggen i montrene. En god illustratør kan prege en hel 

utstilling, uten bruk av mer kostbare effekter. Som hoved

inntrykk må en nok si at den ekspertise som blir trukket inn 

i arkeologisk utstillingsarbeide ikke er variert nok. 

Arkitekt, designer, dekoratør,tegner, fotograf, fargekonsu

lent, ulike typer håndverkere og arkeologene har hver sine 

oppgaver, og resultatet blir godt først når disse utnyttes 

sammen i et riktig balansert forhold. Arkeologene må ikke få 

lov å ri alle sine kjepphester, men designeren skal heller 

ikke ta over hele styringen. 

En god utstilling skal også være en estetisk tiltalende 

opplevelse. Etter hvert er det blitt et svært stort reperto

ar å velge i når det gjelder materialer, elementer og 

effekter som står til disposisjon i utstillingsarbeide. Det 

er viktig å gjøre riktige valg i en slik situasjon: Hvilke 

materialer og framstillingsformer er det som passer best 

sammen? En må velge noen, og la disse gå gjennom hele ut

stillingen. En må spørre seg om hva som skal bidra til å 
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prege utstillingen: Er det farger, tegninger eller store 

fotoforstørrelser? Er det tegninger, modeller eller rekon

struksjoner i full skala som i første rekke skal levende

gjøre de forhistoriske situasjoner en vil framstille? Hvor 

mange elementer kan blandes før inntrykket blir rotete? En 

generell regel kan være at det er bedre å satse på færre og 

store elementer framfor mange og små. Arkeologisk dokumenta

sjonsmateriale i form av detaljfotos fra utgravninger, plan

og profiltegninger er svært sjelden gode utstillingsele

menter. 

Når det gjelder å presentere selve gjenstandsmaterialet, 

som fortsatt vil måtte prege en god del av de arkeologiske 

utstillingene, har vi mye å lære av profesjonelle designere, 

og ikke minst dekoratører. Bare ta en titt i vindusutstill

ingene i ett av de større varemagasinene (min favoritt her 

er Glasmagasinet på Stortorget i Oslo). Se hvordan selv de 

enkleste og mest hverdagslige ting her lØftes fram på "pide

staller" av ulike materialer og fyller utstillingsrommet 

både i høyde og dybde. Farger, material·er og andre effekter 

går igjen fra vindu til vindu, selv om det ett sted er leke

tøy, et annet sted kasseroller og et tredje sted middags

serviser som skal eksponeres. En enkel kaffekjele kan fram

tre som det fineste kunstverk, hvis den er utstilt på riktig 

måte. Nå kan en innvende at butikkene skal selge sine varer. 

Ja, men det skal vi også; vi skal "selge" vår forhistorie 

til et stort publikum. Dessuten; våre basisutstillinger er 

tenkt å skull~ stå oppe i årevis, butikkene skifter utstill

inger mange ganger i året. 

Vi må imidlertid vende tilbake til våre nordiske museums

utstillinger, som vi besøkte. Hva mer har vi å lære av dem? 

De fleste arkeologiske museer er fortsatt preget av mon

tre, selv om miljØskaping og rekonstruksjoner i hel størr

else begynner å myke dem opp i større grad. Det er flere 
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grunner til at det er, og fortsatt vil være slik: gjenstand

ene (oldsakene) må sikres mot skader og tyveri, de må gis 

forsvarlig klimatiske forhold, og det er nødvendig å hindre 

nedstøving. De fleste museer har bygd sine montre selv, van

ligvis i spon- eller møbelplater. I en del tilfelle blir de 

imidlertid for lite varierte i form og størrelse. Budskapet 

og innholdet i montrene må bestemme monterutformingen, ikke 

omvendt. Adgang til monterinnholdet bakfra eller fra siden, 

med hele, fastmonterte glassflater gir de beste lØsningene. 

Ferdige, kjøpte standardmontre, oftest i metall, er som 

regel dyrere enn de egenproduserte, og de gir også ofte ut

stillingene et stereotypt preg. 

Lyssettingen i utstillingene består vanligvis av en 

kombinasjon av spots og lysstoffrør. Spots i taket eller på 

skinner danner allmennbelysningen, dels inn i montrene, dels 

på ting, tekster osv. utenfor montrene. Lysstoffrør er mest 

brukt som monterbelysning, vanligvis lagt i en lyskasse over 

montertaket, for å minske varmen og lette utskifting. Det er 

ønskelig å ha mest mulig kon-troll med belysningen ved å 

bruke kunstig lys og holde dagslyset ute. Dermed kan en 

unngå reflekser i monterglasset, og utstillingene kan ha det 

samme preget, uansett tid på dØgnet, vær og årstider. 

Fargebruken er viktig, og her trengs særskilte farge

konsulenter som kan se rommene, montrene og lyset i 

sammenheng. Noen steder har en skilt de ulike perioder av 

forhistorisk tid ved hjelp av forskjellige farger. Farget 

papir eller kartong, tekstil og maling benyttes inne i 

montrene; maling er antagelig å foretrekke da denne er 

lettest å fornye når en vil gjøre forandringer i monter

innholdet. På våre studiereiser har vi sett eksempler på at 

gal farge og gal lyssetting fullstendig har Ødelagt 

opplevelsen av de utstilte gjenstandene. 

Tekstingen er også med og preger hele utstillingen. Vi 

har sett arkeologiske utstillinger som mer ligner en bok 



hvor sidene er klebet opp inne i montrene, sammen med 

gjenstandene, enn en egentlig utstilling. Hvorfor ikke da 

heller ~~ en bok! Skrivemaskinskrevne tekster på små 

lapper i montrene er heller aldri noen vellykket lØsning. 

Skikkelig satte tekster, overført i silketrykk direkte på 

malt underlag gir de beste resultater. Det må legges mye 

arbeid i tekstene, naturligvis i innholdet og den pedagog

iske formen, men også i valg av skrift·typer, bokstavst;ø:n:-

elser, hoved- og undertekster, lengden på tekstene og på 

mengden av tekst. 

Bruken av tegninger og fotos_~I1.Q~_grafiske framstill

inger har jeg allerede sagt noe om .. Det er viktig at: en her 

som ellers stiller krav til profesjonalitet og enhetlighet. 

Det er oftest bedre med få og store enn mange og små illu

strasjoner i en utstilling. De grafiske framstillingene må 

få større preg av illustrerende effekter, i mindre grad få 

lov å omskape utstillingene til "frimerkeutstillinger". 

Det er blitt mer vanlig enn tidligere å bygge opp ~-ljøer 

~hel størrelse for å illustrere fortidige situasjoner: 

steinalderboplasser med mat og avfall, kanskje også menn

esker, deler av hus, jernvinneanlegg osv. Fr:ysetørrings

teknikken tillater bruk av planter og annet organisk materi

ale som effekter i utstillingene: trær med blader, gress

torv, spiselige planter og andre ma·tvarer. Lengst i denno 

retningen har en gått i York i England, hvor hoveddelen av 

den arkeologiske utstillingen i "Jorvik Viking Center" er 

bygget så nært som mulig et levende vikingtidsmiljØ. Skal de 

arkeologiske museene i fremtiden kunne konkurrere med andre 

medier om oppmerksomheten, bQlr en satse sterkere på slike 

miljørekonstruksjoner, i alle fall i deler av utstillingene. 

Modeller brukes i nesten alle arkeologiske museumsut

stillinger. I noen av de museene vi. besøkte har en hatt 

dyktige modellbyggere som har laget en hel rekke modeller, 

til en viss grad som erstatning for miljørekonstruksjoner i 
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full skala. Har en liten plass, er dette et godt alternativ; 

ellers kan det være et nyttig supplement. 

Vår forhistorie handler om mennesker og menneskesamfunn, 

men ennå har jeg til gode å se et arkeologisk museum i 

Norden som virkelig avspeiler dette. Er det vår redsel for å 

ta stilling til hvordan disse menneskene har sett ut og hva 

de har hatt på seg som er årsaken? Eller er vi så bundet av 

at det er oldsaker vi arbeider med at vi ikke klarer å be

vege oss fra oldsaker til mennesker? Når vi en sjelden gang 

møter menneskeframstillinger, i alle fall i full skala, er 

det som regel for at en ønsker å vise fram drakt- og smykke

skikker. Typisk for våre utstillinger er det også at vi 

oftere framstiller døde mennesker, gravene, enn de levende. 

Selv om graver er et viktig kildemateriale for arkeologer, 

må ikke det komme for mye til uttrykk i utstillingene. Det 

er det levende liv som gravene avspeiler eller symboliserer 

vi skal framstille. 

Det er mange måter å framstille mennesker på. Det enkle

ste er i tegninger. Vi bør imidlertid ikke være redde for å 

anvende utstillingsfigurer i helformat. På Historisk Museum 

i Oslo er det bare å gå noen trapper opp fra Oldsaksaml

ingen, til Etnografisk Museum, for å se hvordan dette kan 

gjøres. Er det noen gode grunner for at disse to utstilling~ 

ene skal skille seg så mye fra hverandre som de gjør i dag? 

En enkel, men effektfull måte å framstille kjønnsforskjeller 

på, fant vi i de nye utstillingene i Nydamhallen i Schles

wig. Der har en brukt moderne fotografier av mennesker (be

handlet grafisk), avbildet i ulike situasjoner og i for

skjellige gjøremål, og brukt disse som bakgrunn for gjen

stander fra jernalderen som henspeiler på de samme situa

sjoner eller aktiviteter. Dermed har en klart å få fram både 

kontraster og likheter mellom fortid og nåtid som er enkle å 

oppfatte. 



Det er ennå mange ting jeg kunne omtale av inntrykk og 

ideer vi har fått gjennom våre studiereiser til arkeologiske 

museumsutstillinger i Norden, men jeg skal her bare nevne 

noen i stikkords form: bruken av AV-midler (lysbilder, film, 

video) og datateknikk, aktivitetsrom, kafeteria og inkorpo

rering av studiesamlinger i utstillingsrommene. Her kan det 

være berettiget å stille spørsmålet: Hvor mye av andre 

medier skal en bringe inn i en museumsutstilling? Skal ut

stillingene i hovedsak stå på egne ben, som et eget medium, 

på egne premisser, eller skal en søke en integrering? Det 

som i alle fall bør være et mål, er å aktivisere de besøk

ende i museene i sterkere grad. Oldsaksamlingen har i dag 

sin skubbekvern og sin barnekrok. En dag i året, på 

"Familiedagen", har vi imidlertid åpnet for en rekke demon

strasjoner og egenaktiviteter. Vi må i fremtiden ta med oss 

noen av ideene og erfaringene herfra og forsøke å integrere 

det i de mer permanente basisutstillingene. I mange museer i 

dag er aktivitetene begrenset til å trykke på knapper så 

ting lyser eller beveger seg. Andre steder kan det være egne 

aktivitetsrom. 

I denne artikkelen har jeg lagt hovedvekten på å 

presentere tanker omkring de arkeologiske museumsutstilling

enes form og virkemidler. Som avslutning skal jeg forsøke å 

beskrive noe av innholdet i de utstillingene som ble laget i. 

Norden på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet. Vi kan kalle 

min beskrivelse "den gjennomsnittlige arkeologiske utstill

ing". Den er i hovedsak ordnet kronologisk. Det er typisk 

for den at det er visse elementer som skal være med, og her 

skal vi se på hvilke "gjengangere" det er snakk om. 

- Isavsmeltingen; isbreen trekker seg tilbake og landet 

dukker fram, dyr og mennesker vandrer inn. Vi kjenner alle 

kartene i Oldsaksamlingen i Oslo som viser dette. 

- Jegerboplassen; sandstrand med flintavfall og redskaper, 
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beinrester, muslingskall osv, et ildsted, kanskje en hytte 

eller et telt, sjeldnere mennesker. 

- ,Jordbrukets innfør·else; rydding av skog med store flint

økser, avbrenning av skogen og såing av korn i asken. Dette 

er kanskje den mest klassiske "gjengangeren" i de museer vi 

har besøkt. Jeg vil kalle det "sviryddingsmyten". 

- Bronsestøping; støpeform, smeltedigel og ferdigstøpte 

gjenstander. Innføringen av metallurgisk teknologi i Norden 

i bronsealderen. 

- Bronsealderdrakten med tilhØrende smykker er nærmest 

blitt obligatorisk, framstilt på dukker i helfigur, eller på 

pappfigurer. Mest populære er vakre "Egtvedtpiger"; noen 

ganger er mannensdra!{'ten også med. 

- Jernutvinningsovnen; en rekonstruksjon av ovnen, med 

slagg og smiredskaper. 

- Jernalderhuset er også i ferd med å bli en obligatorisk 

del av de arkeologiske museumsutstillingene. Her er det 

plass til både mennesker og dyr og forskjellige bruksgjen

stander i kopi. 

- Skjeletter hører også med i slike utstillinger: Graver 

med de dØde, omgitt av gjenstander slik de ble funnet av 

arkeologene ved utgravningen. Dette er museenes pendant til 

tivolis spøkelsestog. Med riktig lyssetting kan virkningen 

bli riktig effektfull. 

- Vikingkvinnens smykkesett skal ingen museumsbesøkende 

være i tvil om. Det besto av to skålformete spenner, et 

perlekjede og en trefliket spenne. Sammen med "Egtvedtpigen" 

kan dette i noen tilfelle være det eneste bekjentskap den 

besøkende gjør med mennesket i mer figurlig framstilling i 

utstillingen. 

Denne beskrivelsen kan kanskje virke noe ironisk. Den er 

bare delvis ment slik. Det er klart at det er visse trekk 

ved den forhistoriske samfunnsutviklingen som er så viktige 



at de hører med i enhver ustilling. Spørsmål som Rn imidler

tid kan stille er: Hva er det som egentlig styrer våre valg 

av temaer som vi presenterer? Er det "myter" vi har med å 

gjøre? Er det virkningsfulle og lett framstillbare effekter 

som styrer oss? Selv har jeg foreslått at de fleste av de 

temaer jeg har omtalt som "gjengangere" ovenfor også skal 

tas med i våre nye utstillinger. Det er imidlertid viktig å 

spørre seg om hvilke sider ved den forhistoriske samfunnsut

viklingen "den gjennomsnittlige arkeologiske utstilling" 

ikke har klart å formidle. Vi må forsøke å komme så langt at 

det er den kunnskap vi mener er ~iktig å formidle som også 

skal prege utstillingen. Fordi om vi har en stor "Vestlands

kjele" og mange fine smykker og gravfunn, må ikke det-te få 

dominere utstillingene på bekostning av forhold som kanskje 

gjør lite av seg materielt, men som betyr svær-t mye for vår 

oppfatning av fortiden. 

Dette stiller nye krav til ideutvikling og kreativitet. 

Hvordan skal vi formidle sesongflyttinger i mesolitisk tid, 

de mange teorier om jordbrukets innførelse, bronsealdersam-~ 

funnets hierarkiske oppbygging eller eldre jernalders 

vareutveksling på en klar og forståelig måte? Noen stikkord 

er: Vi må ta hensyn til gjenstandenes symbolverdi like så 

vel som deres funksjonelle betydning, bruke virkemidler som 

ikke er bevart som materielle levninger og utvikle måter for 

å visualisere ulike teorier med bruk av et minimum av 

skrevne ord. La oss håpe at det ikke blir skubbekverna, 

"gullrommet" og skjelettet de besøkende vil huske best i 

våre nye basisutstillinger i 1994! 
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NYE IJTSTII.liNSER 
- TJA NllfJRIJIIN P 

E,_L.L EN HØ l GA R D HO F S E T H 

Mange har endel mer eller mindre velfunderte svar på hvordan 

DE NYE UTSTILLINGENE skal bli. Uforpliktende synspunk·ter som 

vi lufter ved lunsjen, i pauser, på gangen. 

Noen er mer forpliktet enn andre til å mene noe - slik som 

jeg som er engasjert i prosjektet "nye utstillinger". 

Forpliktelser kan virke hemmende, særlig når jeg har gått inn 

i noe jeg bare er delvis enig i. Jeg skal planlegge og se til 

at planene blir gjennomfØrt, men etter de prinsipper som er 

vedtatt av Oldsaksamlingens råd. 

Prinsippene er vedtatt. De står på papirene foran meg: 

Utstillingene skal ordnes kronologisk. Folk skal kunne oppleve 

utvikling og endring i samfunnsforhold og levevis. Samtidig 

skal en belyse visse temaer, som religion, drakt og srnykkeskikk, 

sosiale forhold og gravskikk. Ønsker en å fØlge et terna for å 

studere utviklingen, skal en måtte gå gjennom hele utstillingen. 

Som hjelpemiddel for å kjenne de ulike temaene igjen på sin 

vandring gjennom salene, kan en bruke ulike farver, ulike 

skrifttyper eller en bestemt utstillingsform. 



Temaplasseringer 

"Bare jeg kommer noensteds hen", la 

Alice til som en forklaring. 

"A, det gjØr du sikkert" sa katten. 

"Bare du går lenge nok." 

Lewis Caroll. 

Jeg husker så dårlig, jeg. Derfor liker jeg ikke denne måten 

å forfØlge et tema over tid på. Jeg er nesten sikker på at når 

jeg står overfor vikingtidsmenneskenes tro og tvil spØrsmål, så 

har jeg mistet tråden fra steinalder og bronsealder. På min 

vandring har jeg passert en rekke andre helt avvikende tema -

hØyst sannsynlig også interessante problemområder. Tankene som 

ble satt i sving i steinaldersalen omkring "det religiØse men

nesket", er forstyrret av andre inntrykk. 

Jeg foretrekker å studere et tema samlet. Sette folks ulike 

måter å forholde seg "til det hellige" på innenfor noen m2 . Ha 

problemene rundt meg hele tiden. 

Bortsett fra min slette hukommelse er det også et annet 

moment som gjØr at jeg foretrekker denne utstillingsformen. Når 

man beveger seg framover fra stein- via bronse- til jernalderens 

mange perioder, er det lett å fundamentere folks forestilling om 

en utvikling - en utvikling fram mot et stadig hØyere nivå. 

Denne evolusjonistiske måten å betrakte historien på, Ønsker 

jeg bevisst å bryte ned. Jeg er opptatt av å fremme forståelsen 

av at det finnes flere måter å leve livet på. Vi er en kultur

variant blant flere. Vi og vår vestlige kultur representerer ikke 

toppen av en lang utviklingsrekke. 

Jeg Ønsker blant annet å formidle likhetstrekk med det å 

være menneske i et samfunn. Enten jeg levde i steinalderen eller 

i 1980-åra, ville jeg nok, hvis jeg hadde den legningen, grunnet 

på "det hellige" og hvordan forholde meg til dette? 

Mange av problemene vi stilles overfor, er hØyst sannsynlig 
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Eelles uansett tid og rom. LØsningene vi velger og har valgt, 

varierer. Og variasjonene må være viktige å få formidlet. Hvis 

jeg velger å framheve fellestrekk eller varianter av det å være 

menneske, fungerer en kronologisk utstillingsform dårlig etter 

mitt skjØnn. 

Maktbruk 

Kanskje noen (jmf. BjØrnar Olsens artikkel i forrige 

NICOLAY) vil synes en utstilling der jeg vil forsØke å få fram 

den forståelsen jeg har av det å være menneske i et samfunn, 

er utilbØrlig bruk av makt. Forsåvidt er jeg enig i at dette 

er maktbruk, men utilbØrlig? Jeg presenterer min forståelse 

av et konkret problemområde. Men slik er det vel med all tolk

ning. Jeg kan vel knappest gi noe annet enn min forståelse, men 

jeg kan si fra klart og tydelig at dette er min. 

Dette kan selvsagt by på problemer, når en skal lage en 

utstilling i et stort distriktsmuseum. Flere vil nok ha en annen 

oppfatning av historieforlØpet enn meg, men jeg tror det må være 

galt å lage et minste felles multiplum som vi alle kan enes om -

og så stille det ut. KompromisslØsninger i alle de valgene en 

står overfor, blir sjelden godt og spennende. 

Nå går det selvsagt an å få fram at det finnes andre tolk

ningsmuligheter, flere konkurrerende syn på fortida slik Olsen 

oppsummerer i sin artikkel i Nicolay 49. Han trekker også fram 

at vi må få fram at synet på fortida har endret seg over tid, 

hvorfor det har endret seg og hva det endres i forhold til. 

Jeg er delvis enig, men dette må ikke overdrives. En utstil

ling må ikke bli hva jeg og Ørten andre arkeologer mener om samt

lige problem som tas opp. I hvertfall ikke i en fast utstilling 

- kronologisk oppbygd. Gjentagelser av slike virkemidler - i 

eksempel etter eksempel - gjennom sal etter sal - kan ikke skape 

annet enn forrvirring hos folk flest. 

I formidling, som i annen presentasjon av forskningsdata, må 

jeg forsØke å få fram hva dataene kan fortelle. Hva det er natur-



ligst for meg (med min personlige legning og erfaringsbakgrunn) 

å slutte ut fra et sett data .. 

Olsen er redd for formidlingsfetisjismen der folk blir mani

pulert med og får et falskt bilde, fordi de tror at den for

historieoppfattelsen utstillingen presenterer, er den ene og 

fulle sannhet. Uansett nesten hvordan vi gjØr det i en kronolog

isk oppbygd utstilling, vil publikum bli manipulert med. Det er 

alltid utstilleren som velger ut hva som skal stilles ut og 

hvordan det skal stilles ut. 

Selv der hvor gjenstandene ligger alene uten noe forsØk på 

miljØtolkning omkring, har vi foretatt valgene om hva som skal 

få plass i montrene. Disse gjenstandene, og bare disse, blir 

fortidsmenneskets eiendeler i folks p.evissthet. Det er like man

ipulerende. Dessuten nesten uforståelig skal en forsØke å få 

fram bilder om folk fØr oss. 

En ren deskriptiv framstilling av et arkeologisk materiale 

virker uhyre trettende og uengasjerende på de fleste. Det vet vi 

alle som har lest bØker der kun gjenstandene som er funnet, blir 

beskrevet. Er det bare det og intet forsØk på å sette funnene 

inn i en sammenheng, i en diskusjon, legger i hvertfall jeg den 

fort bort. Slike bØker tar jeg bare fram når jeg trenger dataene 

til mine egne forsØk på å finne fram til rimelige tolkninger på 

et problem. En slik bok fungerer på lik linje med magasinet i 

museet. En slik behandling av gjenstandene i et museum er også 

en form for formidlingsfetisjisme, selv om det kanskje mest kan 

betegnes som gjenstandsfetisjisme. 

Hvis publikum blir gjort klar over at de blir manipulert 

med. At en stiller ut det en tror, kan jeg ikke se noe galt i 

formidlingsfetisjismen, som Olsen akker seg slik over. Hva er 

det som er galt i å få en framstilling av hva x tror om det for

historiske samfunnet, bortsett fra at det muligens ikke er det 

mest interessante i verden å få dyttet på seg en noe tilfeldig 

valgt arkeol'ogs tro og tvil og forståelse. Men her skiller ikke 
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en ut.stilling seg vesentlig fra en bokpresentas jon. 

Hvorfor kronologisk 

Lille kat på vejen; 

Hvis er du? Hvis er du? 

- Jeg er sgu min egen; 

Piet Hein 

Valget. er kanskje styrt ut fra at dette er det letteste å 

lage. Kanskje også det. letteste å forholde seg til som publikum

mer. Jeg vil tro at det er lettere å fordekke hvilken forståelse 

en har av fortida gjennom en kronologisk oppbygd utstilling. En 

kvinne som lager keramikk-kar eller lager mat i en kokegrop, en 

mann som skjefter piler eller står skuddklar overfor byttet sitt, 

krever ikke utpreget fantasi eller forståelse. Hverken av den som 

lager utstillingen eller den som ser på den. 

En tematisk utstilling vil nok kreve mer tankevirksomhet og 

mere nærgående spØrsmål om egne holdninger. Keramikkframstilling 

gjennom tid kan variere noe, likeledes våpenet mannen brukte, 

men situasjonsbildet er stort sett det samme uansett tid. Det 

kan ikke bli mye variasjon i utstillingen hvis det er den typen 

spØrsmål som velges som skal være tema. 

Skal en velge en tematisk oppbygning - hvor en belyser det 

samme spØrsmål gjennom forhistorien og kanskje (aller helst) opp 

til i dag, må en velge helt andre emner, mer dyptplØyende spØrs

mål. Helst slike som gjØr at jeg stilles overfor mine egne holdn

inger, mine egne verdier. Da blir det straks en stØrre utfordring 

til utstilleren - og sannsynligvis til publikum. En slik utstil

ling bØr kunne bli litt mindre utvannet, litt mer engasjerende. En 

temaorientert utstilling kan lettere få oss til å stille spØrsmål 

om våre lØsninger på ulike problem. 



Skiftende utstillinger 

Når nå utstillingene på Oldsaksamlingen skal være kronologisk 

oppbygd, tror jeg det vil være fornuftig ikke å binde opp alle 

tre salene med en fast utstilling. Jeg kunne tenke meg å bruke en 

av dem til skiftende utstillinger - til en tematisk oppbygd ut

stilling. Her kan vi for eksempel presentere ett problemkompleks 

og belyse det fra alle mulige synsvinkler - forskningshistorisk -

og ut fra u like arkeologers oppfatning av problemet. i dag. 

Dette kan kanskje erstatte det som på planene er kalt introd

uksjonsdel, der en har tenkt å presentere fage1: arkeologi, dets 

historie og metoder, fornminnevern og forvaltning. 

Den tematiske delen ville jeg plassere i det som i dag er 

st.ein/bronsealdersalen. Det er dette rommet folk let. test blir 

sugd inn i., når de beveger seg inn i. museet. I og med at det er 

her de fleste begynner sin museumsvandring, er det naturlig at 

de her blir gjort oppmerksom på at det som vises i. de andre 

salene - gjenstander i rekonstruerte miljØ - er en oppfatning av 

forhistorien, en blant flere. 

Bare utstillinger 

Heldigvis står det blant planutkastene at vi skal henvende 

oss til almenheten, skoleklasser og spesielle grupper. I stikk

ordene nevnes f.eks. barnekrok e.l. Ja, det bØr vi få! Det vil 

si jeg Ønsker meg ~ enn en krok, mer enn de to bordene vi har 

i vikingsalen i dag. 

Jeg kunne ikke ha tatt med meg barna mine og plassert dem ved 

de to små bordene den gangen de var små. Barna mine var ikke av 

den helt fredsommelige typen. Jeg ville aldri klart å slappe nok 

av - med dem alene der - slappe nok av til å klare å få utbytte 

av utstillingene for meg selv. Barna og jeg måtte nok ha sittet 

sammen ved bordene og lekt/farvelagt/puslet ... , slik at jeg fikk 

fred i sjelen. Sannsynligvis ville det jo være flere voksne i 

samme sal. Folk som Ønsket ro når de skulle fordype seg. 
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Jeg Ønsker et eget aktivitetsrom for barn. Litt avsideslig

gende i forhold til selve utstillingen. Her jeg sitter i dag, 

avsondret fra de fleste andre i nordre flØy, vil barn kunne ha 

det utmerket uten å forstyrre de voksne for mye. 

Aktivitetsrommet må være av den fleksible typen: der en kan 

farge, pusle, bla i bØker, veve etc, men også hvor det finnes 

"skap med det rare i". Ting som tas fram når en bare skal hen

vende seg til barn - utkledningstØy (utmerket til alle slags 

fantastiske selvdiktede rollespill f.eks.). Små modeller og 

emnekasser kan også få sin plass her. Vanligvis plassert i av

låste skap, men som tas fram ved "festlige" anledninger. Her kan 

skoletjenestens folk få boltre seg. Klassene kan med fordel deles 

i to grupper: en i samlingen, den andre i aktivitetsrommet. 

Helst burde en kunne sØle litt med vann her også - forme ting 

selv. Men dette er kanskje vanskelig gjennomfØrbart i akkurat 

dette rommet. Her jeg sitter, er det uendelig langt til synlige 

vannrør. 

I avsnittet om barnekrok el.l. i planene mine står det at 

slike rom i andre museer kan fungere som garderobe og spiserom. 

Jeg ville betakke meg for å henge klærne mine i et rom hvor 

barn skulle få lov til å utfolde seg. Ikke ville jeg spist mat

pakken min der heller. Vi håper jo at barn (og voksne) skal 

finne veien til museet vårt etter hvert. Da må barn få lov til å 

være barn - innen visse grenser. De skal ikke dempes ned fordi 

voksne samtidig skal ha seg en matbit, en kopp kaffe eller bare 

en liten hvilepause. 

Kaffen må inntas et annet sted. Ja, for den bØr med i et 

hvert museum. Det å kunne sette seg ned og hygge seg sammen over 

en kopp kaffe er jo en del av vår kultur. Og kaf(f)erommet bØr 

være slik at det fØles naturlig å sette seg ned og bla i alle de 

"interessante" publikasjonene de har kjØpt, faktabladene de har 

samlet seg. Voksensnakk og barnelek hØrer ikke alltid naturlig 

sammen. 
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"Vær sl snill l si meg hvilken vei 

jeg burde gl for l komme bort herfra?" 

"Det avhenger i hØy grad av hvor du 

Ønsker l komme hen", sa katten. 

"Det er ikke sl nØye-", sa Alice. 

"Så er det ikke sl nØye hvor du går 

heller," sa katten. 

Lewis Carrol. 

Hva som skal inn i utstillingene konkret, det får vi komme 

tilbake til. Ideer mottas med takk!! Hvilke gjenstander som skal 

ligge i hvert monter, er mindre interessant enn hvilket tanke

gods vi skal formidle. Når vi nå vet at vi vil manipulere folks 

oppfatning av forhistorien gjennom våre utstillinger enten vi 

Ønsker det eller ei, er det viktig at vi i de diskusjonene vi 

skal fØre i framtida, tenker grundig gjennom hvilke ideer, 

hvilke spØrsmål vi Ønsker l presentere. 



NJERTE811RN M.M. 

KATHY ELIOTT 

Tanker og ideer om formidling streifer stadig rundt i hodet 

på en som nesten daglig rusler rundt i vår "gamle utstilling" på 

Historisk Museum, og som i to år har hatt tilknytning til Skole

og Publikumstjeneste med omvisninger av skolebarn og utstill

ingsvirksomhet som arbeidsfelt. Tanker og ideer som for det aller 

meste forblir i hodet. 

Derfor leser jeg med glede og spenning et lite rundskriv fra 

Ellen HØigård Hofseth, prosjektlederen for de nye utstillinger 

på Historisk Museum. Skrivet oppfordret kolleger til å komme med 

ideer og forslag til denne utstillingen. 

Det fØlgende er min respons til utfordringen; et resultat av 

et par kvelders koselig "brainstorming" med papir, blyant og 

papirkurv, og en nærmest direkte innfØring av noen siders kladd 

"utfordreren" fikk. Dette er med andre ord ingen formell utred

ning om utstillingsfilosofi eller teknikk, men et ideutkast 

mitt lille "hjertebarn". 

Men ideer springer aldri ut fra "intet". Mine er basert på 

erfaringer og refleksjoner jeg har gjort i "formidlingens 

tjeneste". 

Min utstillingsvirksomhet har gått hånd i hånd med Skole- og 

Publikumstjenestens rammer og kapasitet både når det gjelder 
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disponible tid og penger, og har begrenset seg til mindre tema

utstillinger i Historisk Museums vestibyle. Etter å ha oppfØrt 

en liten utstilling om NorrØn my-tologi t.idlig i 1987, var det 

naturlig, tidlig i 1988, å begynne å t.enke på dens ett.erfØlger. 

Flere ideer, blant annet "hjertebarnet", fikk spirende liv i 

fantasien fØr vi bestemte oss for å satse på en vandre-utstilling 

om Dokkaprosjektet i forbindelse med prosjektets siste felt

sesong, sommeren 1988. 

Men allerede fØr "hjertebarnet" ble lagt på hylla, innså jeg 

at ideen var lite egnet til en begrenset vestibyle-utstilling. Den 

ville bare være meningsfylt integrert i en st.Ørre sammenheng som 

f.eks. de nye utstillingene ville kunne tilby. Og nå er den tatt 

ned fra hylla. 

Mitt "hjertebarn" het opprinnelig "ta på fortiden", en grei 

og fengslende tittel, men som viste seg å være misvisende. For

tiden kan ikke tas på, og de fleste gjenstander vi stiller ut i 

arkeologiske museer bØr, av faglige grunner ikke tas på. Allike

vel har mitt "hjertebarn" noe med rØrlighet å gjØre. 

Alle liker å ta på ting (også voksne!), selv om "påstanden" 

er direkte basert på min erfaring med skolebarn som får ta på 

råstoffer og gjenstander•på museumsbesØk. Museer, særlig de human-
• istiske, har tradisjonelt vært dominert av visuelle inntrykk, 

mens inntrykk eller oppleves og erverves gjennom flere sanser. 

Ved å Øke det sanselige registeret til også å innkludere de tak

tile Øker man også inn- og opplevelses-effekten. 

Jeg tenker meg flere "ta på" stasjoner plassert gjennom ut

stillingen, der man stiller ut utvalgte, dvs. velegnete 

"objekter" besØkende kan ta på. Videre, at disse "ta på" sta

sjonene har et felles terna tilknyttet råstoff/tilvirkning. 

Dette av flere grunner: 

l) Et overordnet tema ville virke samlende og derved fungere som 



en "rØd tråd" gjennom utstillingen. 

2) "Ta på" områder bryter ned "ikke rØr på" begrepet tradisjonelt 

knyttet til museer. Men samtidig, ved å skille ut områder hvor 

man kan ta på, ville man forhåpentligvis også skape bevissthet 

om, og forståelse for hvorfor andre områder/gjenstander ikke må 

røres. 

3) Ved å velge "ta på" stasjoner tilknyttet råstoff/tilvirknings

emner har man muligheten til å presentere ulike råstoffers egen

skaper på en taktil måte, og dermed Øke forståelsen for hvordan 

ulike råstoffer forutsetter forskjellige behandlings- og til

virkningsprosseser. Som resultat, får vi forskjellige "produkter" 

dvs. utstilte gjentstander, i kontrast til "ikke-rØr-kontekst". 

4)"Ta på" kontekster ville imidlertid også bidra til å skape 

"feedback" mellom det taktile (et ta på objekt) og det visuelle 

(en "museumsgjenstand"). Eller kortere sagt; etter å ha tatt på 

flint ser man en flint Øks med "andre Øyne". 

5) Ved å begrense "ta på" objekter til råstoffer vil man også 

unngå problematikken tilknyttet bruk/misbruk av virkelige gjen

stander, samtidig som man slipper å ty til bruk av kopier. 

For ytterligere å understreke "ta på" konteksten og tilvirk

ningstemaet, tenker jeg meg at disse stasjonene kunne utformes 

nokså stilisert, med hovedvekt på råstoffene og ikke et omskapt 

"naturmiljØ"· Selve utformingen byr på spennende lØsninger (og 

problemer!). Jeg har tatt med noen skisser som utkast til hvor

dan slike emner kunne presenteres i "ta på" kontekster. 
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Emner: 

Råstoff/tilvirkning. 

Steinalder/steinbrukende tid. 

Ta på råstoffer: flint, kvartsitt, bergkrystall, skifer osv. 

Bein, gevir, dyrehud av forskjellige slag . 

• 
Bronsealderen (eller tidlig metall tilvirkning) 

"ta på" råstoffer: kobber, tinn, sink, bronse 



Andre emner som kunne presenteres i "tapA" kontekster; 

Keramikk: 

Leire, magring, brenningsgrad, ornamentikk. 

Tekstiler/hAndverk: 

Ull av forskjellige slag, garn, og /eller et teppe vevd med 

forskjellig garn i forskjellige teknikker og farger. 

Jernvinna: 

Slagg, leirforing, råjern. 

Smykkekunst/orneringsteknikker: 

Her kunne stilles ut forstØrrede, kanskje forenklede "ta på"

eksemplarer av forskjellige teknikker. 

Et lite "hjertebarn" er fØdt. Om det vokser videre fra ide 

til virkelighet vil fremtiden vise. Men vel sA viktig er klimaet 

det ble unnfanget i. En utfordring har kommet fra prosjektlederen 

for de nye utstillingene til kolleger til A ta del i diskusjon og 

samarbeid. Og sA dele ansvaret for uformingen av utstillingen som 

vil presentere og representere vArt fag i Arene fremover. Måtte 

flere hjertebarn bli til. 
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MIJSEIJMSIJTST/ll/NGEN SliM 
NfJMMIJNINIISJfJNSMIIJIJEl 
-NISTIJRIE 1/ lÆRE IIVP 

TOM BLOCH-NAKKERUD 

Ved museenes fØdsel og i deres barndom fantes tre medier for 

kommunikasjon: trykt skrift, .foredraget og utstillingen. Av disse 

ble utstillingen museenes viktigste formidlingsmåte. Når vi ser 

bort fra eksklusive og sjeldne underholdnings-former som for eks

empel teater og tivoli, var museene uten konkurranse i tilbudet 

om offentlig adspredelse. Men på tross av at en lang rekke nye 

medier er blitt utviklet, har utstillingen stadig vekk rang som 

museenes formidlingskanal nr. l. 

A·t barndommen ble slik falt av seg selv og er ikke noe å 

undre seg over. I en tid da lesekyndigheten var liten og fØr 

trykksakene fikk illustrasjoner, må det ha vært en eventyrlig 

opplevelse å gå på museum. Når det også er gjenstander som er 

budskapet, finnes det få lØsninger som er bedre enn å vise fram 

gjenstandene. Og det var hva de gamle museene gjorde: de stilte 

ut billedkunst og skulptur, skjeletter og utstoppede dyr, steiner 

og fossiler - samt oldsaker. Ting, ting og ting. Det er fortsatt 

det beste, når tingene er hva man Ønsker å formidle. I formid

lingen av kunst er det å vise fram kunstverket stadig uovertruf

fent. Men er det slik med arkeologi? 

I den siste mannsalder har mange av de arkeologiske utstil

lingene, for eksempel i Stockholm og KØbenhavn, blitt "nyordnet". 

Det nye bygger på en erkjennelse om at målet med utstillingen er 



ikke bare å utstille oldsakene, men å formidle historien som old

sakene er kilder til. I en slik utstilling får oldsakene mindre 

plass, og formidlingsteknikker som skrift, bilder, modeller, lyd 

m.v. tas i bruk. Men dermed har vi fjernet oss fra forutsetningen 

og målet for utstillingen, nemlig det å gi publikum nærkontakt 

med gjenstandene. A lese skrift er hva man gjØr på biblioteket 

eller i godstolen hjemme. Bilder kan folk se i bØker eller på TV. 

Og til å formidle gjennom Øret har vi hatt radioen aldri så 
lenge. 

Tro det eller ei, utstillingen på bildet var ny i 19851 Da ble 

Vikingmuseet i Hedeby åpnet i en bygning til 12 millioner D-Mark. 

35 



36 

Det er galt når det påstås at museene ikke har fulgt med 

tiden. Når de tre formidlingsmåtene skrift, foredrag og utstil

ling har fått konkurranse fra bØker, tidsskrifter, kino, TV, 

video og så videre, så har m~eene hentet elementer fra de nye 

mediene. Men er det riktig bare å hente inn noen teknikker for 

bruk i utstillingen? Skulle ikke museene i stedet delta i media

utviklingen? For å sette det på spissen: Vil ikke den beste ut

nyttelse av utstillingssalen være å bygge den om til et TV

studio? Mer beskjedent kan man undre seg over at ingen filmprod

usent, forfatter eller reporter er å finne blant de ansatte ved 

museene. Og hvorfor arbeider museumsfotografen bare i mØrkerom

met? 

For de som fikk sure oppstØt av spissformuleringen om utstil

lingssal og TV-studio ovenfor, kan jeg nØytralisere med å medgi 
at utstillingen nok har en viss appell hos publikum. I Historisk 

Museum i Oslo er besØksstatistikken riktignok ikke noe bevis på 

det (- der påstås den bare å vise mangelen på offentlige toalet

ter i sentrum). Men ved midlertidige utstillinger der spesielle 

gjenstander inngår, kan utstillingen være et godt medium. Et eks

empel på slike attraksjoner er utstillingen av skulpturene fra 

keiserens terrakotta-hær på HØvikodden i 1984. Vikingskipenes 

suksess som turistmål må tilskrives den samme "fetisj-effekten" 

- det å se, være nær og oppleve den kjente og spesielle museums

gjenstanden i original. Selv om forespØrsler om utlån er kommet 

fra flere oversjØiske land, kan Oldsaksamlingen neppe sende vik

ingskipene på vandring. Det er synd, for midlertidige utstil

linger har ofte stor appell hos publikum. Ikke bare 'fordi vandre

utstillinger tar prinsippet om desentralisering alvorlig (ved at 

museene oppsØker sitt publikum i distriktene), men også på grunn 

av at Spesialutstillingen skaper nyhetens interesse og dernest 

brukes til å mobilisere de andre mediene. Men vil vi oppleve at 

Oldsaksamlingens utstillingssaler i Historisk Museum i stedet tas 

i bruk som verksted for vandreutstillinger? - Neppe med det 

fØrste, kanskje ikke i det hele tatt. 



SkjØnt den oldsakbaserte arkeologi stadig suppleres sterkere 

av fornminne-arkeologien en arkeologi der fornminnene og land

skapet har voksende betydning som kilde og forskningsobjekt. Så 

Når midlertidige utstillinger - gjerne på vandring - får stØrre 

oppmerksomhet enn de faste, skyldes det at de blir begivenheter 

for publikum. Den kinesiske utstillingen av skulpturer fra keis

erens terrakotta-hær bygget dessuten på det grunnleggende ved ut

stillingen som medium: Ønsket om å vise fram gjenstander. "Keis

erens hær" trakk seksti tusen besØkende til HØvikodden i lØpet av 

åtte uker. 
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det er ikke like enkelt som fØr, da oldsakene ble bragt til 

hovedstaden og utstilt der. For den ikke-oldsakbaserte arkeologi 

er kanskje fornminnene og landskapet den beste utstilling, da 

supplert med aktiviserende informasjon på stedet. I sin enkleste 

form kan et slikt "friluftsmuseum" utformes som en tursti - mer 

utbygget har ideen ingen grenser, med rekonstruksjoner i t.er

renget, dataspill m.m. Ideen om landskapet som et friluftsmuseum 

tilfredsst.iller da også alle festtaler om desentraliser·t formid

ling. 

Ved Oldsaksamlingen har mediarevolusjonen ikke gjort stØrre 

inntrykk enn at faste basisutstillinger skal danne kjernen i mu

seets utadrettede virksomhet. Dette til tross for at bare byg

ningen er grunn god nok til å finne på noe annet: allerede i 1944 

påpekte Haakon Shetelig i "Norske t'luseers Historie" hvor håplØst 

uegnet salene i Historisk Museum er til utstilling. Men når det 

nå likevel er så galt, må det være lov å håpe at det ikke blir 

utstilling i tradisjonell forstand, men noe i retning av et ak!

ivitets-senter. Med det menes her et senter der det pedagogiske 

prinsipp om interaktivitet legges til grunn - mer om det i artik

kelen av Harald Frode Skram. 



HVA ER 8UDINAPETP 

fJ 1$1/ll/NfJ ER l/iltE SVARET! 

HARALD F. SKRAM 

Som institusjon har Oldsaksamlingen mange oppgaver: 

Fornminnevern, formidling, til og med forskning. Mesteparten av 

dette er meget godt. skjult for de besØkende. 

Av avisene kan vi se at enhver samling av gjenstander kan 

gjØres til museum. I dagligtalen er begrepet museum redusert til 

å bety en permanent utstilling. Men er enhver utstilling det 

samme som formidling? I så fall - formidling av hva? 

Hvordan oppleves Oldsaksamlingen? BesØkeren går gjennom 

hallene, ser på de utstilte gjenstandene og leser plakater og 

lapper i monterne. Kanskje besØkeren aner at noen forsØker å 

fortelle et eller annet. FØlelsen av vanmakt og utilstrekkelighet 

melder seg raskt - er det meningen at man skulle huske alt dette? 

BesØkeren gir opp og hun/han vender sjelden tilbake. 

Utstillingen vekker ikke særlig interesse, den er lite in

spirerende; formidlingen er ikke effektiv. Hvorfor er det slik? 

Det er ikke vanskelig å se at utstillingen er gammel og bØr mod

erniseres med nye utstillingstekniske hjelpemidler. Forholdsvis 

enkelt kunne svært mye rettes på. Utstillingen kan piffes opp -

med dyprØd eller mØrkeblå flØyel og med delikat lyssetting kan 
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det gjØres mer estetisk tiltalende. Gjenstandene kan settes 

sammen slik at de danner en forståelig sammenheng; modeller og 

bilder kan gi inntrykk av tidligere tiders mennesker og samfunn 

i ganske annen grad enn i dag. Kanskje man til og med kunne tenke 

seg å innstallere noen flere publikumsvennlige stasjoner som 

skubbekvernen og tro at man dermed er radikalt nytenkende. Dette 

vil likevel være for lettvint og ikke lØse de problemer museet 

har i forhold til omverden. 

ONKEL DONALD ER BLI1l 
VAKTMANN PÅ ET 
MUSEUM-



Utstillingshallene er museets vindu mot det øvrige samfunn. 

Et vindu som burde ha to funksjoner: Vise hva som finnes innen

for, lokke inn de som er utenfor. Men også slippe inn lys og luft 

utenfra. Utstillingen i dag fungerer i beste fall som enveis

vindu. 

Publikum får se fint lite av virksomheten ved museet, stort 

sett bare gjenstander fra mange års utgravninger og innsamlinger. 

Inntrykket befester allmennhetens oppfatning av at arkeologer er 

mennesker som lever av å finne gamle Ødelagte ting som ingen 

andre er interessert i. Verre er det at forestillingen om for-

tiden som noe dØdt blir ettertrykkelig forsterket. 

Hvorfor utnyttes ikke vinduets andre funksjon? Hvorfor for

sØker man ikke å finne ut noe om publikum? Da må museumsfolk bry 

seg om publikum; hvem er det som går på museet, hvem kom aldri 

igjen og hvem kom ikke i det hele tatt? Hvordan oppfatter folk de 

forskjellige avdelingene, hvilke formidlingsteknikker og -metoder 

gir inntrykk? Hvordan kan man nå fram til publikum? Dette istedet 

for å være forarget over publikums mangel på respekt og oppmerk

somhet når de ikke vil titte i vinduet. 

Men fØr en vurderer formidlingsmetoder og -teknikker, er det 

en forutsetning at man vet hva man vil formidle. Vet man det? Hva 

er budskapet? 

Utstillingen i dag er intet budskap, bare en refleks av noe 

man tror man må gjØre, for slik har det alltid vært. Utstillingen 

er rent meddelende, dvs. belærende: Her er gjenstandene; slik var 

det i steinalderen; bronsealderen består av .... 

Meddelsesmessig er det hele en katastrofe: 10.000 detaljer og 

ingen helhet. Mesteparten er glemt fØr man er ute av bygningen. 

En fancy vri på utstillingen ville vekke oppsikt i noen uker -

fØr alt blir som i dag. Og det vil bare rØpe at man ikke vil 

forstå at formidling er noe mer enn meddeling. 

Hva vil man med utstillingen? Hvorfor skal det på liv og dØd 
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være en utstilling i Oldsaksamlingen? Det er ingen naturlov som 

tilsier at det må være en utstilling. 

Kanskje man heller kunne angripe dette fra en annen vinkel og 

spØrre: Vi har så mange kvadratmeter som vi kan benytte for å nå 

publikum, hvordan skal vi bruke denne muligheten? Og så får man 

være villig til å lære av andre: Hvorfor får Tusenfryd på en dag 

besØk av flere mennesker enn museet på et halvt år; til og med 

mennesker som gladelig betaler og kommer tilbake? 

Svaret er selvfØlgelig at Tusenfryd dekker behov hos men

neskene. Hvilke av sine behov kan menneskene få de'kket ·på Oldsak·

samlingen - bedre enn andre steder? 

Bare å vise fram gjenstander, har ingen hensikt. Unntaket er 

de absolutte praktstykkene som folk allerede har hØrt. om, slik 

som vikingskipene. Hvis man tror at man skal gi en oversikt over 

den historiske utviklingen for skoleklasser, bØr man glemme det 

snarest.mulig. Sannheten er at museet som formidler av historiske 

fakta gjennom utstillinger, forlengst er passert av andre som 

gjØr det bedre og er lettere tilgjengelig; bØker, video, blader 

osv. 

For Oldsaksamlingen gjelder det å finne ut hvor man har spe

sielle forutsetninger for å dekke noe av publikums behov. Museet 

burde være i en unik stilling i to nisjer: Fornminnevern og 

forskning. Begge deler fascinerer det stadig voksende publikum 

som leser populærvitenskapelig tidsskrifter og som Ønsker å for

stå mer av verden som omgir dem. Vel å merke: Ikke resultatene 

av fornminnevern og forskning, men hvordan fornminnevern og 

forskning foregår. Hvordan det stilles problemer, hvordan lØs

ninger sØkes, hvordan man setter sammen resultater til helhets

bilder, hvordan oppfatningen av fortiden forandres - ikke som 

fØlge av nye funn, men fordi man tenker på nye måter. Den samme 

lengsel eæter opplevelse og forståelse finnes også hos det brede 

publikum, om enn mindre artikulert. Det er disse interessene 



museet må forsØke å treffe ved å legge opp til en virksomhet som 

bevisst appellerer til befolkningens nysgjerrighet og hvor de be

sØkende fØler at de utvikler sin horisont. 

Dette krever en radikal nytenkning hos museumsfolket. Veien 

fram til et slikt museum blir smertefull, det må bli prØving og 

feiling og prØving igjen. Hovedsaken er at man fØrst bevisstgjØr 

seg hvilket budskap man egentlig har og deretter forsØker å ta 

utgangspunkt i publikums forutsetninger og interesser. så må det 

utvikles strategier for hvordan man skal nå fram. En ide om hvor

dan den framtidige Oldsaksamlingen kan bli, kan interesserte få 

ved å ta en tur i Teknoteket på Teknisk museum en sØndag. For all 

del: Teknoteket eksperimenterer seg fram, ennå er det svært meget 

uforlØst. Teknoteket er bare beregnet på barn og ungdom (hvilket 

ikke forhindrer at voksne også har stor glede av det), aktiviser

ingen er upåklagelig selv om problemlØsningen kan bli noe tilfel

dig og det mangler klar progresjon. Men viljen til å praktisere 

prinsippene er upåklagelig: Den besØkende skal bli en deltaker 

som gjØr sine egne erfaringer, stiller egne problemer, trekker 

egne slutninger. Kort sagt: Blir dratt med i tankeprosessen og 

oppfatter det og lærer noe av det. 

Utfordringen Oldsaksamlingen nå må ta opp, betyr at det må 

brytes nye stier. Men det finnes en del erfaring med kulturfor

midling som er basert på aktivisering og problemformulering. 

"Barnemuseene" ("Children's museum") i USA er et stikkord. FØrst 

og fremst må man kvitte seg med utstillingstenkningen som bare er 

en hemsko. Gjenstandene får være i magasinene hvor de hØrer hjem

me og kan være tilgjengelig for forskerne. Hallene brukes til 

stasjoner av typen "Utgravningen": Deltakeren åpner luker i gulv

et, tegner av gjenstander i hulrommet under, måler dybde, sammen

ligner med andre funnkompleks og bruker ledetråder til å stille 

opp hypoteser om hva slags menneskelig aktivitet som har fore

gått, daterer sekvenser og slutter seg til hva slags samfunn 

restene vitner om. "Utgravningen" må foreligge i mange utgaver 
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med forskjellig vanskelighetsgrad og beregnet på forskjellige 

alderstrinn. Simuleringer kan fysisk utformes som labyrinter,hvor 

deltakeren stilles overfor situasjoner hun/han må ta stilling til 

og velge handlingsmØnster ved å bevege seg gjennom merkede åp

ninger, f.eks.: Hva gjØr en sØnn av en bonde i vikingtiden når 

farsgården ikke kan fØ alle sØnnene? Det bØr være utkledningsom

råder hvor deltakerne kan gjenskape situasjoner fra forhistorie 

og historie; lage redskaper, l>ruke redskaper. "Problemer" kan 

foreligge som "gåter" eller oppgaver med ledetråder, enten på pa

pir eller få form av fysiske gjenstander. Og har man råd til data

·terminaler, er det utrolig hva som kan utformes (men disse bØr 

ikke bli det store satsningsområdet i fØrste omgang). "Vaktene" 

får nye oppgaver; å rettlede, tilrettelegge og hjelpe deltakerne 

til å få fullt utbytte av stasjonene, ikke å vokte gjenstander. 

Det hele tilpasses forskjellige aldersgrupper og slik at det 

er mulig å få en progresjon i graden av utfordring til deltaker

nes intellekt. Utformingsmulighetene er legio, hvis en bare vet 

hva en vil og tØr bruke fantasien. 

En slik omlegging vil ikke bare kreve nye måter å tenke på, 

men også nye måter å forholde seg til publikum på. Det kan synes 

vanskelig for et fagmenneske å forklare andre hvordan man arbeid

er og tenker. Kanskje kan en smule åndshovmod komplisere saken 

ytterligere? Men problemet kan kanskje også sees på fra en annen 

vinkel: Det man ikJ(e klarer å ut.trykke slik at andre forstår, har 

man faktisk ikke skjØnt selv. Virksomheten ved Oldsaksamlingen er 

en del av folks kulturarv. Hvis forskningen ikke kan nå ut til 

folket, har den heller ingen verdi. så lenge institusjonen ikke 

produserer noe direkte matnyttig, må man akseptere at museet 

faktisk er til for befolkningens skyld, ikke for de ansatte. 

Museet må komme publikum - det brede publikum, i mØte på en 

ganske annen måte enn tidligere. Virksomheten må skje på publi

kums premisser. Apningstiden nå er en fornærmelse og må legges 

om slik at museet blir tilgjengelig for publikum, f.eks. kl. 16-

22. Ressursene til formidling må Økes. Om nØdvendig får annet 



skjæres ned. 

En populær unnskyldning: Fornminnevernet er man pålagt etter 

lov og det tar alle ressurser. Dette holder ikke. Fornminnevernet 

kan aldri bli godt nok, også idag forsvinner "umistelige" kultur

verdier.Hvis man Ønsker en annen utvikling enn dagens, må formid

lingen bli den vesentligste oppgaven for museet og dets personale. 

Og hvis man lykkes her, vil man stå ulike meget sterkere og ha 

håp om å nå fram med kravet om nØdvendige bevilgninger. 

Petter N. Myhre er bare viseordfØrer i Oslo. Kultureliten kan 

rase og politikerne ta avstand fra hans uttalelser. Men det man

nen har gjort, er sannsynligvis ikke annet enn å si hØyt det 

svært mange tenker. Det har skjedd en forandring i publikums 

holdning. Embetsmennene fortsatte å styre Norge selv om eneveldet 

ble avlØst av et avgrenset folkestyre. Embetsmannskulturen og em-
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betsmennenes verdier overlevde parlamentarismen, alminnelig 

stemmerett og velferdsstaten. Nå skjer det noe nytt: Massen er 

i dag myndig og står ikke lenger med lua i handa og er imponert 

over finkulturen. Signalene om kulturrevolusjon bØr tas alvorlig 

av dem som har arkeologi som levebrØd. Myhre har brutt en dem

ning. Snart vil folk ikke kvie seg for å si ifra om det som kjed

er dem og synes meningslØst. Og populist-politikerne vil begynne 

å regne på hvor mange sykehusplasser konservatorene egentlig rep

resenterer. 

Museet har nå en sjanse til å gjØre noe. En teknisk fornyelse 

av den samme gamle mangelen på budskap vil være en forskusling av 

mulighetene. La oss håpe at det nye ikke skal bli nok en stein 

i muren mellom museumsreservatet og samfunnet. 



NIT IT ØM MIJSEET 
SliM MISSEMEIJIIJM 

GUNNAR LIESTØL 

l. På tross av termens greske opprinnelse (mousei6n ~plass 

tilegnet musene) oppstod ikke museet som offentlig institusjon 

fØr ved den borgerlige offentlighets gjennombrudd mot slutten av 

1700-tallet. Inntil da var museer for det meste private samlinger, 

utilgjengelige for det alminnelige publikum. Det egentlige mus

eumsvesen vokste fram samtidig med andre sentrale medieinnova

sjoner - som aviser og tidsskrifter. Selv om "museet" og "utstil

lingen" som medium betraktet, er forskjellig fra f.eks. avisene, 

er de politiske, kulturelle og Økonomiske forutsetninger for 

deres konstitusjon i mange henseende de samme. Fra å være rene 

objektsamlinger og en påminnelse om positivismens gjenstands

fiksering, har de kulturhistoriske museene etterhvert utviklet 

seg t:il å bli langt mer varierte og sammensatte. Den pedagogiske 

tilretteleggelsen har også bedret seg radikalt. 

Museumsvirksomheten kan allerede i sitt offentlige utgangs

punkt assosieres med andre populære massemedia. I dag sammen

faller kravet til et moderne museum med prinsippene som styrer 

BBCs (og NRKs) virksomhet: det skal informere, opplyse og under

holde! Museene befinner seg i en situasjon der de konkurrerer med 

tradisjonelle medier som film, fjernsyn, teater, ukeblad, aviser 

og radio - de er alle ute etter å vinne publikums oppmerksomhet. 

Museumsvirksomheten er, med eller uten inngangspenger, blitt en 
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del av den generelle kultur- og underholdningsindustri. I det 

fØlgende skal jeg kort og uforpliktende skisser·e noen perspek

tiver på museet som populært massemedium og hvilke konsekvenser 

en slik betraktning kan ha, både praktisk og teoretisk. 

2. Som massemedium betraktet faller det naturlig å sammenlikne 

museet med fjernsynet - vår tids dominerende formidler av in

formasjon, og de forskningstilknyttede museer (eller Historisk 

museum som det her gjelder) med formidlingen av vitenskap i 

fjernsyn l). Med hensyn på kommunikasjonsforlØpet inntar fjern

synet - og museet - en posisjon som likner mytens i de "primi

tive" samfunn: de formidler mellom det sakrale og det profane; 

mellom det fremmede og det familiære, det fjærne og det nære; 

mellom spesiell vitenskapelig kunnskap, og generell hver

dagslig viten. Formidlingen er i begge tilfelle populariserende 

og forenklende, og den vitenskapelige erkjennelse må fremstilles, 

i utstillingen såvel som i fjernsynsprogrammet, på den populære 

vitens premisser. For å lykkes i overgangen fra vitenskap til 

hverdag benyttes både narrative, retoriske og estetiske virke
midler. 

Museets populariserte uttrykk, utstillingen, er som menings

formidling en konstruert stØrrelse og kan beskrives i analogi 

med den litterære tekst: den er motivert, meningsfull, tvetydig 

eller entydig, åpen eller lukket. Museumsutstillingen er skapt og 

dens referanse til det reelle er en funksjon av dette: av forsk

ningen som har generert den utstilte informasjon, av utsillingens 

fremstillingsteknikker og av selve populariseringen. Det er ut

stillingens Økende appell til det populære og dets konstruerte 

status som gjØr den lik uttrykk fra andre massemedier. 

Utstillingens sammensetning, basert på utvelgelse og kontekst

endring, er en betinget konstruksjon som blir til gjennom pro

duksjonens forskjellige faser. 

3. For å klargjØre museets spesifikke kommunikasjonsform kan vi 



benytte en modell fra studiet av fjern syn 2). Museums- eller 

utstillingsteksten inngår i et kommunika tivt forhold, den 

distribuerer mening fra en produsent til en konsument, 

fra et spesialisert akademisk forskningsmiljØ til et almennt og 

sammensatt publikum. Produsentenes innkoding er betinget av en 

rekke institusjonelle og individuelle forhold: vitenskapelig 

paradigme, samfunnsmessig tilhØrighet, kjØnn, rase etc. Selve 

utstillingen blir en samling av forskjellige materielle vehikler: 

autentiske gjenstander, modeller, tekst, fotografi, illustrasJon, 

lyd og kanskje bevegelig bilde, som alle er med på å formidle 

arkeologisk basert informasjon om forhistorien. Også mottageren, 

de besØkende, utgjØr et relativt selvstendig ledd i prosessen, de 

skal reprodusere den mening som produsentene har investert. Men 

deres dekodifisering eller "lesning" av utstillingsteksten, er 
ikke nØdvendigvis identisk med produsentens. Og nettopp graden av 

sammenfall eller avvik mellom innkoding og dekoding (mellom prod

uksjon og reproduksjon, forsker og besØkende, "forfatter" og 

"leser"), blir her interessant. 

Både i litteraturteori og fjernsynsanalyse skiller en mellom 

"åpne" og "lukkede" tekster 3). I litteratur regnes f.eks. uke

bladnoveller som en lukket tekst, forutsigbar og entydig, mens en 

modernistisk roman gjennom sin tvetydighet er åpen for et mang

fold av tolkningsmuligheter. Et fjernsynsprogram kan betegnes som 

lukket hvis det domineres av direkte kommentar, en autoral for

teller, f.eks. Carl Sagans "Cosmos", eller som åpen hvis det uten 

kommentar henvender seg indirekte til seeren, f.eks. dokumentar

filmer Cinema Verite-genren 4). Det siste er en sjeldenhet på TV. 

En tekst er normalt åpen for flere alternative lesemåter, men 

domineres som regel av en foretrukken lesning (preferred reading), 

der dekodingen er tilnærmet identisk med innkodingen. Avhengig av 

mottakerens sosiale lokalisering og Øvrige kontekst kan alterna

tive og mer eller mindre opposisjonelle lesninger genereres. Den 

foretrukne lesning domineres av produsentens posisjon og institu

sjonelle karakter, og fungerer som regel ideologisk reproduser-
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ende. 

Distinksjonen me:'.-lom åpne og lukkede tekster knytter an til 

den aktuelle debatt om arkeologiske museer og hvordan de skal re

presentere fortiden 5). Her beskrives det tradisjonelle kultur

historiske museum som en institusjon hvor motsigelsene i arkeo

logisk erkjennelse fortrenges og fortiden blir fremstilt som 

homogen og harmonisk kronologi. Utstillingen blir da en lukket 

tekst som produserer foretrukne lesninger og gjØr museet til en 

institusjon med ideologisk funksjon. 

4. Fordi arkeologien og studiet av forhistorien fremstiller 

menneskene fra de fØrste, enkle former for sosial organisering og 

fremover, blir dens konk lus joner autorit.ative for oppfatningen av 

hva som er "menneskets" og samfunnets stabile, "evige" kvaliteter. 

En utstilling om mennesker i forhistorien er samtidig en frem

stilling av menneskenaturens konstituerende egenskaper. Det er en 

ansvarsfull oppgave å forme en presentasjon som skal fremvise en 

grunnleggende tolkning av "mennesket". 

For å motvirke den ideologisk betingede reproduksjon: forstå

elsen av det presenterte som endelig sannhet, naturgitt, entydig, 

og for å gjØre utstillingsteksten "åpen" kan museet benytte seg 

av en rekke teknikker 5). Jeg vil minne om noen av de metoder 

Bertol Brecht utviklet med sitt åpne eller episke teater. Sentralt 

i denne dramaturgi står begrepet om Verfremdung. Brechts teater 

fremstiller mennesker i en prosess der de skaper seg selv og sin 

situasjon. Den kontinuerlige til blivelse tydeliggjØres ved på 

flere måter å poengtere hvordan den dramatiske "tekst" konstitu

eres og derved punktere opplevelsen av autentisitet, realisme, 

helhet osv. Brechts satsning på en frem stilling der fremmedgjØr

else erstatter innlevelse, kunnskap opplevelse og argumEi'nt sug

gesjon, representerer en lØsning på hvor dan "preferred readings" 

og ideologisk formidling kan motarbeides 6). 

5. Med utgangspunkt i Brechts bestrebelser på å lØse opp pres-



entasjonens form av sannhet, dens status som noe naturgitt og 

udiskutabelt, er det et formål for fremtidige utstillinger å 

benytte midler som kan ha tilsvarende effekter. Jeg skal her 

kommentere ett: de moderne massemediers siste avkom - interaktiv 
video. I Nord-Amerika er dette allerede et hyppig innslag på 

museer. 

Denne teknologien mener jeg representerer en rekke nye mul

igheter når det gjelder å Øke ikke bare informasjonsmengden i 

museet, men variasjonen i hvordan den presenteres. Interaktiv 

video kan være en monitor tilknyttet en PC og et databaseprogram 

som gjØr det mulig, gjennom enkel betjening (berØring av felter 

på skjermen), å velge mellom en rekke korte filmer med kommentar. 

Filmene kan fremstille handlinger og derved utdype sider ved den 

faste utstilling: f.eks. skissering av forskningsforlØp, rekon

struksjoner, korte reportasjer fra utgravinger som ligger til 

grunn for utstillingen eller montasjer som raskt skisserer for

skjellige typer kontekst for det materialet som utstilles. Jeg 

skal dvele litt ved en type filmer og deres funksjon. 

InnfØringen av videoteknologien og særlig dens interaktive 

aspekter, kan bryte opp den nåværende museumssituasjonen der 

forskningsresultater representeres ved gjenstander og ordnes 

kronologisk i epoker (kapitler) som utgjØr den store fortellingen 

vi kaller forhistorien. Med interaktiv video derimot kan forsk

ningsforlØpet som leder frem til.og genererer de representerte 

resultater bringes inn i utstillingen. Slik får publikum også 

innsikt i hvordan arkeologisk kunnskap dannes, og dermed grunn

laget for utstillingens kontruksjon. Fremstillingen av forsknings

resultater har for arkeologiens vedkommende ingen betingende kom

posisjon annen enn kronologi. Når massemediene formidler mellom 

det spesielle og det allmenne benyttes, i likhet ~ed myten, for

tellingen. I fjernsynsprogrammet blir det dramaturgien som struk

turerer den formidlede mening. Det dominerende narrative element 

i forskningsprosessen er den målrettede bevegelse fra hypotese 

til resultat, fra mangel på kunnskap til ny erkjennelse. Forsk-
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erens sØking etter sannhet er en fortelling, like enkel i sin 

form som eventyrene om Askeladden. Ved å benytte en enkel narra

tologisk modell, aktantmodellen, og anvende den på forsknings

prosessen kommer de strukturelle likheter mellom vitenskap og 

fjernsynsdramaturgi klart frem 7). Lett redusert består aktant

modellen av et subjekt (Askeladden) som sØker et objekt (Prins

essen og halve kongeriket), i de·tte prosjektet mØter han både 

hjelpere og motstandere. Aktantene eller de fire posisjonene i 

modellen kan like gjerne inntas av grammatikalske subjekter som 

handlende personer. Omsatt på vitenskapelig virksomhet får en da 

en helt: forskeren som sØker et objekt: kunnskap (erkjennelse/ 

vitenskapelig sannhet etc.). I arbeidet blir han hjulpet av en 

metode, andre forskere etc., og mot seg har han: manglende kom

petanse, gale hypoteser, dårlige redskaper etc. 

Ved på denne måten å gripe fatt i hvordan arkeologisk kunn

skap blir t.il, står en overfor en enkel dramatisk struktur som 

er i stand til å formidle et relativt vanskelig materiale fordi 

publikum lett kan identifisere seg med forskerens prosjekt. 

Effekten av slike korte videofortellinger om bakgrunnen for re

sultatene som ellers presenteres ~ utstillingen, er at den er

kjennelsesetableringen som ligger til grunn, gjentas av publikum 

i utstillingssammenheng. Dermed blir de besØkende deltakende i 

den arkeologiske kunnskapsproduksjon - selvfØlgelig på arkeolog

ens og utstillerens premisser. Men ved benyttelse av interaktiv 

teknologi kan flere stemmer komme til orde-, flere forskere, og 

frem for alt mer kontekst og mer informasjon. Utstillingen får 

flere nivåer og flere versjoner av forhistorien. I en slik var

iert fremstilling (utstilling} er det vanskeligere for enkelte 

"preferred readings" å dominere. Mens fjernsyn ofte betraktes 

som den seriØse kulturs store Ødelegger, er det her mulig å be

nytte dens fordelaktige teknologi til motsatte formål. 



Noter: 

l) Silverstone, Roger: Museums and the Media. A theoretical and 

methodological exploration, i The Inter

national Journal of Museum Management and 

Curatorship, Vol.7, No.3, September 1988. 

2) Hall, Stuart: 

3) Eco, Umberto: 

4) Nichols, Bill: 

Encoding/decoding, i Hall (Ed.): Culture, 

Media, Language. London 1980. 

The Role of the Reader. London 1981, og 

Hall (ibid.) 

Ideology and the Image. Social representa

tion in the Cinema and Other Media. 

Bloomington 1981. 

5) Shanks, Michael & Christopher Tilley: Re-Constructing Archaeo

~· London 1987. 

6) Szondi, Peter: 

7) Greimas, A.J: 

Theorie des modernen Dramas. Frankf 1956 

(svensk overs. Stockh. 1972). 

Semantique structurale. Paris 1966 (dansk 

overs. Kbh.l974). 

53 



54 

FÅ ARKEOt.061SK ~TE:Jei,ALE tJT li . . 



VIKING 

støtt arkeologisk arbeide! 

Tegn Dem som medlem i Norsk Arkeologisk Selskap 

Kontingenten er kr I25,- for vanlig enkeltmedlem 

ISO,- for familiemedlemskap 

60,- for studenter (og skoleelever) 

Kontingent for personlig livsvarig medlemskap skal for 

ordinære medlemmer være 20 ganger den årlige kontingent. 

Alle medlemmer får gratis tilsendt årsskriftet VIKING på 

ca 14 O sider. 

Vi arrangerer hvert år en tur i Norge eller til ancre 

land under ledelse av topp-fagfolk. 

En dagstur. 

Flere foredragsaftener med gratis adgang. 

Sekretariatets kontdr: Vikingskipshuset,Huk Aveny 35, 

0287 - Oslo 2. 

Kontortid: Tirsdag og torsdag. Kl. 9 - 15. 

Salg av selskapets publikasjoner: 

Eldre årganger av "Vi~ing" kan skaffes fra 1955. 

Til medlemmer er prisen: Kr.20,- for årgangene 1'55-1966 
30,- 1968-1969 

50,-

60,-

80,-

1970-1974 

1975-1977 

1978-1980 

Studentmedlemmer betaler henholdsvis kr.lO,-, kr.20,-, kr 25,-, 

kr.30,- og kr.40,-. 

55 



INNHOLD 

FORORD ...................................... 3 

Ellen Karine Hougen: 

Oldsaksamlingens nye utstillinger ........... 4 

Egil Mikkelsen: 

Arkeologiske museumsutstillinger - form og 

virkemidler ...•............................ lO 

Ellen HØigård Hofseth: 

Nye utstillinger- tja hvordan? ............ 20 

Kathy Eliott: 

Hjertebarn m.m ............................. 29 

Tom Bloch-Nakkerud: 

Museumsutstillingen som kommunikasjons-

middel- historie å lære av ................ 34 

Harald F. Skram: 

Hva er budskapet? 

-Utstilling er ikke svaret ................. 39 

Gunnar LiestØl: 

Notat om museet som massemedium ............ 47 




