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Sammendrag 

 
Sommeren 2013 åpnet et nytt museum i Oslo, Arbeidermuseet – om industri og 

arbeiderhistorie ved Akerselva. Museet er 8,2 km langt og strekker seg langs Akerselva fra 

Vaterland til Maridalsvannet. Museet består av tre deler, utstilling i Sagvegen 28, 

arbeiderleilighet i Brenna og altså hele elva. Via mobilt nettverk (Akerselva digitalt) 

formidles fortellinger om industri, arbeiderhistorie og livet langs elva. De som går langs elva 

med en smarttelefon eller lesebrett med mobil-app kan få opp de ulike steder på 

vandringsruten som tekst, lyd eller bilde synkronisert med vandringen. I oppgaven undersøkes 

prosessen og arbeidet fram mot beslutningen om å etablere et arbeidermuseum ved elva. 

Arbeidermuseet er utradisjonelt. Det er ikke bare lengden som gjør museet annerledes. Det er 

få gjenstander som viser hvordan folk levde langs elva, slik vi gjerne forbinder med museer. 

Da blir formidling og fortelling desto viktigere. Hvordan fortellinger og fortellingsmåter blir 

brukt for å få fram industri- og arbeiderhistorie analyseres. For å komme nærmere hvordan 

hele Arbeidermuseet kan oppleves som museum, undersøkes spesielt de to områdene 

Beierbrua og Spigerverket. Mytefiguren Hønse-Lovisa og statuen Fabrikkjentene på 

Beierbrua brukes for å undersøke hvordan kollektiv erindring og stedliggjøring bidrar til å 

skape og vedlikeholde minner og gi området mening. Det stilles spørsmål om hva slags 

museumstype Arbeidermuseet tilhører, for eksempel friluftsmuseum eller økomuseum. 

Oppgaven diskuterer om vi trenger en ny museumstype for å karakterisere Arbeidermuseet. 
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Forord 

 
Det som bare var tenkt å skulle bli et emne eller to i kulturhistorie, en hyggelig gjenmøte med 

universitetet som pensjonist, ble til mange spennende og lærerike år. Et helt nytt fag og et 

spennende forskningsfelt har åpnet seg i møtet med dyktige og engasjerte forelesere. Det har 

vært et privilegium å være pensjoniststudent ved IKOS.   

 Først en stor, stor takk til min veileder Line Esborg. Jeg har hatt stort utbytte av Lines 

solide faglige kunnskaper og bredde innen fagfeltet. Gode råd, nyttige motspørsmål og 

inspirasjon har ledet meg videre i arbeidet med oppgaven. 

 Jeg vil også takke mine informanter som velvillig brukte av sin tid og stilte opp til 

intervju. Samtalene har både gitt meg ny kunnskap og innsikt. Informantenes engasjement og 

vurderinger har vært til stor nytte i arbeidet. Tusen takk! 

 Min mann fortjener en hjertelig takk for motivasjon og støtte, og ikke minst 

tålmodighet i stressa perioder.  

   

Marit Aasen Heggdal 

November 2015 
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1 Innledning 

 
Tema og problemstilling 

 
17. juni 2013 ble Arbeidermuseet – om industri og arbeiderhistorie ved Akerselva åpnet. Det 

er dette museet som er tema for denne oppgaven. Arbeidermuseet er 8,2 km langt, fra Frysja 

ved Maridalsvannet til elva løper ut i Oslofjorden ved Vaterland. Museet kan beskrives som 

tredelt, utstillingslokale og informasjonssenter i Sagvegen 28, arbeiderleiligheten Brenna og 

altså hele Akerselva. Arbeidermuseet er en avdeling under Oslo Museum
1
.  

 Jeg vil i denne oppgaven diskutere hvordan hele elvelandskapet kan oppfattes som et 

museum og hva slags type museum vi har å gjøre med. På et oppslag innenfor døra i 

Apotekergården kan vi lese at museets ledelse ser på dette museet som spesielt:   

 Arbeidermuseet er ikke et vanlig museum, det er 8,2 km langt og strekker seg fra 

 Maridalsvannet til Bjørvika. Vår hovedgjenstand er Akerselva selv og alle spor etter  

 den industrielle historie inngår i ”samlingen”.  

 

Noe av det som er spesielt ved museet er utstrekningen, men også at det er få vanlige 

autentiske gjenstander, det er en blanding av historiske og nye bygninger. Formidlingen er i 

hovedsak fortellinger om livet folk levde langs elva og industrien her. Kan moderne bygg og 

sterkt preg av en moderne tid inngå i et område som kalles museum? Er noe av det gamle 

bevart i det nye. Finner vi historien? Kan et museum både være nåtid og fortid og hvordan er 

forholdet mellom historien og det moderne. Finner vi en kjent museumstype i 

Arbeidermuseet, eller er det noe nytt. Disse spørsmålene trekker jeg sammen til en 

problemstilling som kan formuleres slik:  

                         Hvordan kan vi forstå Arbeidermuseet som museum?               

 

Det er naturlig å starte med Akerselvas historie og gi et lite glimt av hvordan den industrielle 

revolusjon i Norge kunne få sin begynnelse her. Det var fossene som ga grunnlaget for 

næringsutvikling langs elva. Elveløpet er enestående for en hovedstad. Ei fallende elv som ble 

grunnlag for et industrielt eventyr innenfor en storby, finnes ingen andre steder i Europa. 

Utnyttelse av kraft fra fossene i Akerselva har en lang historie. Det begynte med møller for å 

male korn allerede på 1500- tallet, så kom sagbruk og papirmøller. Slike virksomheter fantes 

på hver gård oppover elva. Etter hvert kom sager og møller på færre hender, bruksherrer 

overtok og det ble større virksomheter. Midt på 1800-tallet begynte dyktige forretningsfolk å 

                                                 
1
 www.oslomuseum.no 
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utnytte fossekrafta til industriell virksomhet, først tekstilindustri, så mekaniske verksteder og 

stål- og jernproduksjon.  

 Landskapet langs Akerselva er et unikt industrihistorisk landskap. Dette landskapet er 

tydelig også i dag. Ulike epoker vises i bygg av tre, tegl og moderne bygg og forteller 

industriens kulturhistorie. Det er en blanding av nytt og gammelt, historie og ny utvikling. 

Langs hele elveløpet står bevarte gamle industribygninger og arbeiderboliger som forteller om 

livet her i industriens storhetstid fra 1850-årene og 100 år fram i tid. I de gamle fabrikkene har 

nye virksomheter overtatt lokalene. Typisk er kontorbedrifter, datateknologi og 

underholdnings-industri. Der det var støyende og forurensende industri, har det kommet opp 

nye moderne bygninger. Det er badeplass ved Frysja, ved Nydalsdammen og der Spigerverket 

lå tidligere. Det er også planer om badeplass ved Myraløkka. 

            Både sagbruk, møller og industri var en stor forurensingskilde. Alt avfall ble sendt rett 

i elva. Allerede i 1910 ble det lagt planer for rensing av elva, men først i 1986 ble det fart i 

planene. Det ble satt av statlige midler til Akerselva Miljøpark
2
 og i et samarbeid mellom 

Oslo kommune og staten ved Miljøverndepartementet begynte det store arbeidet med å rense 

og bevare elva og elvelandskapet. Elva er i dag en attraksjon både med sin industri- og 

kulturhistorie og som tur- og rekreasjonsområde. 

 Vi forbinder gjerne museer med samlinger av gjenstander. Det er få gjenstander i 

arbeidermuseet og utstillingsdelen av museet i Apotekergården, Sagvegen 28, er bare på vel 

50 kvadratmeter. Materialiteten består i hovedsak av bygninger og landskap. Når det er lite 

gjenstander som kan fortelle om elva, blir formidling og fortelling desto viktigere.  

 Et sentralt spørsmål er hvordan folk som vandrer langs elva kan få en 

”museumsfølelse”. Eller mer konkret: hvordan formidler Arbeidermuseet industri og 

arbeiderhistorien langs elva. Mobile tjenester benyttes for å skape en ny møteplass langs hele 

Akerselva hvor både natur, kultur og industrihistorie formidles digitalt. Akerselva digitalt
3
 har 

utviklet en digital vandringsguide.  

 

Hva er et museum 

 
For å undersøke hva slags museum Arbeidermuseet kan være, vil jeg diskutere 

Arbeidermuseet i forhold til andre museumstyper. I det følgende ser jeg på noen kjente 

museumstyper og egenskaper ved museer som kan være en støtte i vurderingen. Med type 

forstår jeg en navngitt kategori som betegner museet, for eksempel friluftsmuseum.      

                                                 
2
 http://www.inby.no/prosjekter/h-akerselva/index.html 

3
 www.industrimuseum.no/akerselvadigitalt. 
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ICOMs definisjon av museum 

Den internasjonale museumsorganisasjon ICOM formulerte i 2007 følgende definisjon av hva 

et museum er:  

 Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og 

 dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/ konserverer, forsker i, 

 formidler og stiller ut materiell og immateriell (kultur)arv om menneskene og deres 

 omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed
4
  

 

Denne definisjonen kan tjene som et utgangspunkt for å presentere museenes samfunnsrolle 

på et overordnet nivå, står det i Stortingsmelding nr. 49, (2008-2009), Framtidas museum. Det 

kan tilføyes at definisjonen også gir en vid ramme for museumsfunksjonen. Kan museet langs 

Akerselva, ut fra denne definisjonen, kalles museum? Den nye definisjonen legger større vekt 

på en helhetlig tilnærming til det å utvikle kunnskap om kulturarv ved å se materiell og 

immaterielle kulturuttrykk i sammenheng. 

 Anne Eriksen legger vekt på fire grunnleggende museumsoppgaver (Eriksen 2009:24), 

samle, bevare, forske og formidle. Jeg forstår Eriksen slik at de fire grunnoppgavene er 

viktige kjennetegn på museum. Disse kjennetegn på museumsoppgaver passer inn i ICOMs 

definisjon. Eriksen beskriver et mylder av ulike museer, store og små, store 

institusjonsmuseer, små lokale museer og med ulike samlingsformål. I min diskusjon av hva 

et museum er og om Arbeidermuseet kan kalles et museum, vil jeg også legge vekt på de fire 

museumsoppgavene og se om og hvordan disse finnes igjen i museet ved Akerselva.   

 

Museumsmarkører  

Hvordan viser Arbeidermuseet seg fram? Er det synlig? Eriksen skriver at museet kan forstås 

som en sjanger. Hun definerer sjanger som et sett konvensjoner eller løse regler som sammen 

definerer en kategori (Eriksen 2009:15). Sjangermarkører forteller at dette er et museum.  

Bygningene og anleggene er viktige sjangermarkører. Det kan være inngangspartiet som 

signaliserer et museum ved port, inngjerding og billettluke. Det er også vanlig at museer har 

museumsbutikk og kafe. Ofte er museene prangende bygg og nye museumsbygg tar ofte form 

av det som gjerne kalles signalbygg.  

  

Friluftsmuseer 

Eriksen skriver (Eriksen 2009:91) at perioden fra århundreskiftet og fram til 1970-årene ble 

avgjørende for utformingen av det norske museumslandskapet og at dette landskapet 

eksisterer fremdeles. Det første friluftsmuseet i Norge var Norsk Folkemuseum, grunnlagt 

                                                 
4
 St.meld. nr.49 (2008-2009). Framtidas museum.  
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1894. Begrunnelsen for å flytte bygninger til Oslo var vern og å ta vare på bygninger som 

ellers ville bli revet.  

 Kulturhistoriker Ragnar Pedersen skriver om friluftsmuseer at det er kulturhistoriske 

museer av særskilt art (Pedersen 2010:53). Et grunnleggende trekk er at de består av hus 

flyttet til et avgrenset område. I tillegg til husene omfatter det en samling gjenstander som 

naturlig har hørt til. De mest vanlige friluftsmuseer er folkemuseene, som er den mest 

dominerende museumstypen i Norge i dag. Norsk Folkemuseum ble en blanding av 

friluftsmuseum og gjenstandsmuseum, mest mulig autentiske bygninger og interiør i 

friluftsmuseet og egne bygg for utstilling av systematiske gjenstander.  

 Maihaugen er, ved siden av norsk Folkemuseum, det mest kjente friluftsmuseet i 

Norge. Anlegget ble et forbilde for fullstendige tun og samleren Anders Sandvig en 

foregangsmann for dette arbeidet. Husene ble gruppert i tun som skulle være mest mulig 

identiske med opprinnelig plassering der de kom fra. Pedersen skriver at for Anders Sandvig 

var det overordnede perspektivet på oppbyggingen av friluftsmuseet museets fortellerevne, 

formidlingen (Pedersen 2010:58). For Sandvig var det viktig at samlingene skulle framtre 

mest mulig illustrative og poengterte. Dette kunne gå på bekostning av husenes autentisitet. 

Maihaugen ble forbilde for mange av folkemuseene som kom utover hele landet fra ca. 1900.  

 Eriksen beskriver Vestfold Fylkesmuseum som et eksempel på hvordan friluftsmuseer 

består av ulike virkeligheter som overlapper hverandre og til dels forsøker å fortrenge 

hverandre (Eriksen 2009:99). De mange ulike virkeligheter vil vi også finne i den nye typen 

friluftsmuseer, som for eksempel Arbeidermuseet kan ha likheter med, i kontraster mellom 

natur og kultur, mellom nåtid og fortid, eventyrlig industriutvikling og fattigdom og i 

fortellingene om folks liv.  

 

Økomuseum 

 

Fra 1970-tallet skjedde viktige endringer i museumstenkningen, blant annet som et resultat av 

det som har blitt kalt økomuseumsbevegelsen. I stedet for å flytte hus, ble et viktig prinsipp at 

de skulle bevares der de står (Eriksen 2009:108). Friluftsmuseenes vekst stanset dermed i 

hovedsak opp på 1970- tallet. I stedet foregikk musealisering ved at bygninger og anlegg ikke 

ble flyttet, men ble bevart der de sto som nye museer eller som desentraliserte avdelinger av 

de eldre og større museene. Denne utviklingen foregår framdeles, skriver Eriksen. Noe av 

bakgrunnen for disse endringene var nye oppfatninger om autentisitet, men også at 

museumsarbeidet kom til å omfatte større bygninger og anlegg og musealisering gjennom 

flytting var ikke mulig.  
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Ideen om økomuseer kom fra Frankrike, som ikke hadde tradisjonelle friluftsmuseer som er 

vanlig i Norden. Økomuseumsbevegelsen har altså hatt en viss betydning for utviklingen av 

museer i Norge selv om vi ser lite av den formen for slike museer som ble utviklet i 

Frankrike. Eriksen referer til kulturhistorikeren Bjarne Rogan. Han hevder at økomuseene 

representerte en eksperimentell form, som bevisst søkte å sprenge de tradisjonelle former for 

museum og som dessuten selv aktivt søkte å unngå å stivne i en, bestemt form. Han fremhever 

også at økomuseene, slik tenkningen om dem ble utviklet i Frankrike i 1970-og 80-årene, ikke 

forsto seg selv som desentraliserte museer, men snarere som utvidete museer både når det 

gjaldt areal, organisasjonsform og virksomhet (Eriksen 2010:68). Eriksen nevner Toten 

museum som det museet i Norge som i størst grad har realisert de ambisiøse ideene om et 

museum integrert i et geografisk område. Toten økomuseum og historielag har ikke vært et 

lokalmuseum i vanlig forstand, men også gjennom samarbeid med Friundervisningen og 

mange frivillige, drevet et omfattende skolerings-, dokumentasjons- og vernearbeid knyttet til 

landskap, løse og faste kulturminner, språk, folkeminner, håndverkstradisjoner og annet.  

 Kulturhistoriker John Aage Gjestrum skriver i Økomuseumsboka (1988) at felles for 

økomuseer i Norge er at alle er desentralisert oppbygd, er nært knyttet til avgrensede 

lokalsamfunn og har sterk medvirkning fra sin lokalbefolkning i arbeidet (Gjestrum og Maure 

1988:162). Den svenske museologen Kerstin Smeds skriver om økomuseumstanken at den 

utvidet rammer og grenser for museer og "museet finns var som helst" (museum without 

walls)" (Smeds 2007:71).  

 De museene, eller museumstypene, jeg har beskrevet ovenfor kan karakteriseres ved 

sitt innhold. Et alternativ til å se på faste etablerte museumstyper, er å se på måten 

museologen Janet Marstine diskuterer ”hva er et museum”. Hun er mer opptatt av museers 

egenskaper og hvordan noen slike egenskapene kan beskrive museer. I boken New Museum 

Theory and Practice bruker hun fire metaforer for å beskrive museer (Marstine 2006:8). Disse 

metaforene kaller hun: ”market driven industry”, ”shrine”, ”colonizing space” og ”post- 

museum” (Marstine 2006:8-9). Hun peker på at flere av funksjonene kan finnes i samme 

museum i større eller mindre grad. 

  I metaforen ”market driven industry” ligger slikt som sponsoravtaler og 

salgsvirksomhet. ”Colonizing space” betegner, som idealtype, innhenting av gjenstander fra 

andre verdensdeler. Denne metaforen kan også betegne hvordan museer framstiller kjønn og 

hvordan lokal norsk kultur framstilles. Gjenstander i museer kan beskrives med ordet ”shrine” 

når de er særlig verdifulle objekter, helligdommer, ting av ypperste klasse (Marstine 2006:9). 

”Shrine”, helligdom, kan være kostbarheter som er mye verdt i penger. Objekter kan også 
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være helligdommer på grunn av historien de forteller, at de er sjeldne, eneste eller eldste 

eksemplar. Langs Akerselva står det originale bygninger fra industriens storhetstid og vitner 

om en periode da fabrikkenes estestiske utforming ble lagt like stor vekt på som velstående 

borgeres hus. Marstine kaller ”post- museum” den mest håpefulle egenskapen (Marstine 

2006:19). Med det mener hun et museumskonsept i utvikling og endring. Et kjennetegn på 

post-museet er dialog med omgivelsene, publikum og samfunnet. Museologen Eilean Hooper-

Greenhill er opptatt av betegnelsen post-museum og hvordan denne egenskapen er i ferd med 

å vokse fram. Hun skriver at post-museet strever med  å "[...]develop its own identity[... ]” 

(Hooper-Greenhill 2000:22). I kapittel 8 diskuterer jeg nærmere om vi finner noen av disse 

egenskaper i Arbeidermuseet. Kanskje er det elementer av for eksempel ”shrine” og  ”post-

museum” i museet ved elva.      

 

Hva slags museum kan Arbeidermuseet være - noen utfordringer 

I oppgaven vil jeg diskutere hva slags museum Arbeidermuseet kan klassifiseres som. Jeg 

stiller spørsmål om det går det an å klassifisere det innenfor kjente museumstyper, eller trengs 

en ny type. På hvilket grunnlag kan elveløpet og kulturminnene gi tilstrekkelig 

museumsgrunnlag. Hva er likt sammenlignet med ”vanlige” museer og hva er spesielt for 

Arbeidermuseet? 

 Å typebestemme Arbeidermuseet byr på flere utfordringer, blant annet fordi det er 

vanskelig å avgrense museumsområdet. Det lange området består av gamle kulturminnebygg 

og nye moderne bygninger. Det kan også være et spørsmål om hva som hører naturlig til 

Akerselvaområdet. Hvor langt på begge sider av Akerselva hører naturlig til elveområdet. 

En kan si at rammen for museet langs elva er usynlig, oppstykket og i bevegelse. Med det 

mener jeg at det ikke er klart definerte grenser. Men en kan også si at når Akerselva er 

definert som museum, så gjør det elva til et museum og dermed til et meningsfullt rom.  

Videre kan det se ut til at den digitale vandringsguiden dessverre brukes lite. Kanskje er den 

lite kjent, oppfattes som vanskelig å bruke, eller at det museale ved området ikke er særlig 

tydelig. Hvis man ser på hele elva som et museum, er det viktig at den digitale guiden tas i 

bruk fordi den formidler fortellingene om elvas historie.  

 En tredje utfordring kan være at museet ikke har noen råderett over det fysiske 

området ved Akerselva. Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som forvalter 

Akerselva miljøpark (Akerselva). Dette er altså forskjellig fra Norsk folkemuseum på Bygdøy 

og andre friluftsmuseer, som selv har forvaltning av museumsområdene. 
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Hvordan jeg har brukt teori og forskning i oppgaven 
 

Denne oppgaven ligger nær opp til det museologiske fagfeltet og tematisk kunne oppgaven 

også vært skrevet som en master i museologi. Det kan derfor være på sin plass å presisere at       

det er fagfeltet kulturhistorie som er mitt faglige ståsted og perspektiv. Kulturhistorie er 

opptatt av hvordan historier blir brukt og har mening. Tolking av en historie er ikke fastlåst 

men kan endre seg avhengig av tid, sted og kultur og hvilken mening historien har for folk. 

Dette mener jeg kommer tydelig fram i min tolking og analyse av fortellinger i museet. Jeg 

har også brukt symbolfortellinger i denne oppgaven. En kan si at kulturhistorie har et 

dynamisk forhold til historien. I kulturhistorien legger en vekt på at mennesket skaper og 

viderefører mentalitet og kulturelle praksiser. Akkurat dette har vært nyttig å ha med i 

analysen av Arbeidermuseet ved Akerselva. 

 I det følgende vil jeg begrunne hvordan jeg bruker teori i oppgaven. Jeg har ikke tatt 

utgangspunkt i noe bestemt teoretisk perspektiv. Oppgaven er først og fremst en empirisk 

studie. Jeg bruker en empirisk tilnærming til problemstillingen og foretar en strukturert 

analyse av oppgavens empiri, ikke først og fremst en teoretisk diskusjon om hvordan vi kan 

forstå museet.  Jeg har likevel brukt flere teoretiske perspektiver som støtte for mitt arbeid. 

Mitt valg ble å bruke teori direkte der det var aktuelt for få innsikt i et problemområde, få 

belyst ulike synsvinkler og grunnlag for argumentasjon og egen vurdering. Mange og ulike 

teorier måtte anvendes for å undersøke Arbeidermuseet og jeg har brukt teori og forskning 

både innen kulturhistorie og museologi.  

 Valg av teori og tidligere forskning tar utgangspunkt i at museet peker mot en helt ny 

epoke i museumshistorien, nemlig bruken av høgt utviklet teknologi i formidlingsarbeidet og 

et vidt samlingsbegrep. Jeg bruker teorier som peker mot nye veger for museer. Moderne 

bygg og gamle bygg vegg i vegg forteller ulike historier. Museets funksjon/ kobling til det 

fysiske og kulturelle området rundt elva er viktig. Jeg har ikke gått grundig inn på teori og 

forskning jeg har vist til, bare referert teoretiske perspektiver og brukt sitater der det kunne 

være en styrke og støtte for min diskusjon. Der det har betydning har jeg introdusert forskeren 

og forskningsområdet.    

 Her vil jeg kort nevne et lite utvalg av teoriområder og forskere jeg har vært innom i 

oppgaven. Jeg støtter meg mye på Anne Eriksens forskning, særlig når det gjelder 

museumshistorie og nyere utvikling på dette feltet, men også innen minneteori og fortelling. 

Kanskje det mest sentrale perspektivet i oppgaven er hvordan fortellinger stedliggjør områder, 

historisk og symbolsk, herunder museumsområder. For å belyse dette perspektivet har jeg i 
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tillegg til Eriksen, hentet støtte og grunnlag for min diskusjon hos Anette Warring, Pierre 

Nora og Helge Jordheim for å nevne noen. Jordheim har særlig vært relevant for analyse av 

monumenter.  

 I analysen av landskapsrommet som museum har jeg blitt opptatt av hvordan den 

franske teologen og kulturfilosofen Michel de Certeau vektlegger at sted og rom formes og 

fortolkes av fortelling. Jeg støtter meg her på kulturhistoriker Arne Bugge Amundsens 

artikkel ”Museet i fortellerperspektiv” der han går inn på hvordan museene har en 

fortellingsfunksjon (Amundsen 2010:111). Amundsen tar utgangspunkt i  de Certeau og 

hvordan han fortolker forholdet mellom fortelling, sted og rom. Han vektlegger at sted og rom 

formes og fortolkes av fortelling. de Certeau oppfatter stedet (place) som det organiserte og 

planlagte forholdet mellom elementer, mens rommet (space) er stedet slik det fylles med 

handling. Museet langs Akerselva vil være lite annet enn det vi ser i dag, kulturbygninger, 

elva og landskapet (det vi kan kalle sted) uten fortellinger om fortiden. Fortellinger vil være 

en viktig del av museet, særlig fordi tingene fra industriperioden i liten grad finnes. Det er de 

store fortellinger om industrihistorien langs elva som også er hele Norges industrihistorie og 

de mange små fortellinger om arbeidsfolks liv, slik som for eksempel forfatteren Oskar 

Braaten har skrevet om det. Det de Certeau kaller rom kan være innholdet i museet, sted kan 

være landskapet eller elva og fortellingene kan være handling, i analyse av Arbeidermuseet.  

Tidligere i dette kapitlet har jeg omtalt Janet Martines metaforer, eller egenskaper ved  

museer. Særlig to av hennes metaforer synes å være aktuelle å bruke for å karakterisere 

Arbeidermuseet. Jeg har tatt Marstine med i denne eksempeloversikten både fordi hun er 

aktuell å bruke i oppgaven og fordi hun representerer en ny retning innenfor museologien 

”The New Museology” som slo gjennom på 1990- tallet.   

 

Oppgavens oppbygging 

 
Kapittel 2 er metodekapittel, der jeg gjør nærmere greie for kilder, metoder jeg bruker i 

undersøkelsen og gjennomføring av intervju samt hvordan jeg bruker intervjuene videre i 

oppgaven. De neste fem kapitlene er empiri og analysekapitler. I kapittel 3 undersøker jeg 

arbeidet med å etablere et arbeidermuseum langs elva og hendelser som har medvirket til at 

dette ble en realitet. Mange faktorer har medvirket, så som lokale ildsjeler, forhold i samtiden, 

arbeidet med rensing av elva og Akerselva Miljøpark. I analysen tillegger jeg daværende 

kulturminister Anniken Huitfeldt og tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck en betydelig 

og avgjørende rolle. Dette kapitlet gir også et grunnlag for de fire neste empiriske kapitlene 
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der jeg går inn i Arbeidermuseets ulike deler og undersøker hvordan innhold, oppbygging, 

materielle og immaterielle bestanddeler berettiger til betegnelsen museum.   

 Kapittel 4 omhandler hvordan de to faste utstillingsstedene i museet og 

vandringsguiden for Akerselva bruker fortelling i framstilling og formidling av livet langs 

elva. Jeg ser spesielt på hvordan de tre delene av museet bruker ulike fortellingstyper. I 

kapittel 5 handler det om Braatens romanfigur Hønse-Lovisa, hvordan hun ble en myte og 

hvordan den holdes levende gjennom kollektiv erindring, stedliggjøring og ritualer. I de to 

neste kapitlene er det to områder langs elva, Spigerverkstomta og Beierbrua som er tema. De 

er valgt ut for å illustrere mangfoldet og heterogeniteten i Arbeidermuseet og gi et grunnlag 

for å undersøke hele elva som museum. 

 I kapittel 8 drøfter jeg med bakgrunn i kapitlene foran og teori på området, hva slags 

museum Arbeidermuseet kan være. Hvilken eller hvilke betegnelser kan vi bruke på dette 

museet. Jeg kommer fram til at her står vi overfor et museum som ikke passer inn i en kjent 

museumskategori. Flere kjente museumstyper passer litt, men ikke helt eller godt nok. Jeg 

forsøker å finne en ny museumsbetegnelse.    
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2 Metode og materiale  
 

I dette kapitlet presenterer jeg kildematerialet som er grunnlaget for mitt arbeid og metoder 

jeg har brukt. Kildene deler jeg inn i skriftlige kilder, materielle kilder, nettkilder og 

egenproduserte kilder. Nedenfor går jeg nærmere inn på de ulike kildetypene. Jeg bruker 

kvalitative metoder og metodespørsmål tas opp i forhold til hver av kildetypene.  

 

Skriftlige kilder 

Skriftlige kilder er en mangslungen kategori og det vil være hensiktsmessig å foreta en 

ytterligere inndeling av de skriftlige kildene mine.    

 

Offentlige kilder 

Under kategorien offentlige kilder hører Stortingsmeldinger, offentlig planarbeid og offentlige 

utredninger. Her vil jeg også ta med behandlingen av museumssaken i Sagene bydelsutvalg 

og offentlige uttalelser om museet. Av dette framgår det at offentlige kilder er en vid kategori.    

Bredden i offentlige dokumenter kan illustreres med noen eksempler. Statsbudsjettet 2012, 

(St.prp. nr 1) lagt fram høsten 2011, er et viktig dokument for Arbeidermuseet fordi det her 

ble bevilget midler til oppstart og at dette var første gang museet ble offentlig stadfestet. Et 

annet eksempel er Stortingsmelding nr 49, (2008-2009) om Framtidas museum, som er et 

dokument som peker framover og viser veg i museumsutvikling og organisering av museer. 

Det finnes en rekke dokumenter og beskrivelser av arbeidet med rensing av elva og 

opprydding av området langs elva helt tilbake til tidlig på 1900-tallet. I september 1986 

engasjerte Park- og idrettsvesenet IN`BY til å lage et notat om Akerselva. Dette var første 

strateginotat som var skrevet om Akerselva på flere år. Dette skriver historikeren Tallak 

Moland i boka Historien om Akerselva (Moland 2011:160). 

 Et viktig signal fra politisk hold var talen daværende kulturminister Anniken 

Huitfeldt holdt i november 2011 for Kulturrådet. Hun annonserte da planer for et 

arbeidermuseum og trekker opp linjer for organisering av museet
5
. Dette er et eksempel på at 

tanker fra politisk hold kan komme på ulike måter og via ulike veger. Jeg har brukt offentlige 

dokumenter både for å tilegne meg kunnskap, få bakgrunnsstoff og for å forstå og tolke 

beslutningsprosesser. Strategier for beslutninger kan også leses ut av slike dokumenter.  

                                                 
5
.http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/aktuelt/taler-og-artiklar/ministerens-taler-og-

artikler/2011/innlegg-under-kulturradets-arskonferanse.html?  

 
 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/aktuelt/taler-og-artiklar/ministerens-taler-og-artikler/2011/innlegg-under-kulturradets-arskonferanse.html?id=663335
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/aktuelt/taler-og-artiklar/ministerens-taler-og-artikler/2011/innlegg-under-kulturradets-arskonferanse.html?id=663335
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Tekst 

Tekst kan være et vidt begrep, men her vil jeg bruke dette begrepet om tekster i utstillings-

rommene. Tekstene forteller historiene og gir museet liv. Et eksempel er fortellingen om 

Dorthea Biseth. På veggene kan vi lese tekst som forteller om hennes liv fra fødselen til hun 

døde. Fortellingen består av flere separate ark og hvert ark inneholder tekst om viktige 

hendelser i Dortheas liv. Eksempler på overskifter på hvert ark kan være: "Oppdagelsen", "To 

fedre i 1834", "Betente temaer" og "Jomfru på Hjula". Temaene viser en kjerne i fortellingene 

og samtidig antar jeg at de er ment å skape interesse for å lese videre. Til sammen skaper 

arkene fortellingen om hennes liv.  

 Ved lesing og analyse av tekstene har jeg lest på en måte som nærmer seg den 

metoden som kalles nærlesing. Med det mener jeg at jeg har lest grundig, vært en 

oppmerksom leser, og har sett på ordbruk og hvordan det fortelles. I boken Tekst og historie 

skriver Kristin Asdal med flere dette om nærlesing: ”en tekst kan ha en rekke strategier og 

meningsrelasjoner” (Asdal m.fl. 2008:128). Det er særlig i kapittel 4 ”Utstilling og 

fortellinger i Arbeidermuseet”, at jeg foretar nærlesing av tekst. 

 

Lokalhistoriske bøker 

Det er skrevet mange lokalhistoriske bøker om Akerselva, også de siste årene. Lesing av 

bøker om Akerselva og området rundt har tilført meg nyttig kunnskap om industri- og 

arbeiderhistorien langs elva og gitt meg perspektiver på sammenhenger ved utviklingen langs 

elva. Her vil jeg ta med noen eksempler på disse bøkene. Tallak Moland har skrevet Historien 

om Akerselva gjennom de siste 400 år (Moland 2011), som tar for seg hele elva. Her får vi 

med den første tiden da en begynte å utnytte fossekraften fra elva til å drive møller og 

sagbruk, industrieventyret midt på 1800-tallet og nedleggelser, strukturendringer og vern av 

elva. I år 2000 ga Sagene bydel ut boken Livet langs elva – Oslohistorie fra Sagene, Torshov, 

Bjølsen, Iladalen, Sandaker og Åsen med historiker Gro Røde som redaktør/forfatter. Denne 

boka ble revidert og utvidet i 2013, også da med Røde som redaktør/forfatter. I Livet langs 

elva er det også et rikt utvalg av fortellinger om folk og arbeidsliv langs elva. Her finner vi 

mange livshistorier om arbeiderne på fabrikkene, fortalt av dem selv eller slektninger. 

Kanskje er det nettopp livshistoriene, fortellingene om folks liv, som gjør at mange er 

interessert i boka. Alistair Thomson skriver om bruk av livshistorier/ biografier i 

historieforskning og peker på at livshistorieintervjuer er viktige kilder (Thomson 2012:114).  

Jeg har sett på om slike personlig fortalte kilder også brukes for å skape museet langs elva og 

i hvilken grad slike fortellinger blir brukt.     
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Bedriftene langs elva har også utgitt bøker om virksomhetene, blant annet er Spigerverkets 

historie grundig dokumentert i Christiania Spigerverk 1853-1961 ved Edgar B. Schieldrop, en 

jubileumsbok ved verkets 100 års jubileum og ”Spigeren” som temmet jern og stål – 

Produksjon og arbeidsforhold ved Christiania Spigerverk 1860-1960 med Trine Parmer som 

redaktør. Flere av de lokalhistoriske bøkene har jeg brukt direkte i oppgaven, andre har vært 

nyttig bakgrunnsstoff.  

 

Romaner fra arbeidermiljøet langs elva 

Akerselvas arbeiderdikter er først og fremst forfatteren Oskar Braaten. Han hentet mye av 

stoffet til sine skuespill, romaner og noveller fra livet langs Akerselva tidlig på 1900-tallet. 

Hans forfatterskap er viktig historie om arbeidsfolks liv, og særlig kvinner og de unge 

fabrikkjentenes kår. Jeg refererer flere steder i oppgaven til Braatens forfatterskap, blant annet 

har jeg med en analyse av hans litterære mytefigur Hønse-Lovisa, hovedpersonen i skuespillet 

Ungen.      

 I årene fra 2005 har Frid Ingulstads bokserie Sønnavind, der hun henter bakgrunn 

for sine romanpersoner fra arbeidermiljøet ved Akerselva rundt 1920 årene, fått en stor og 

trofast leserkrets. Ingulstads romaner har først og fremst vakt min interesse fordi hun har så 

mange ”fans” og fordi det kan møte opp flere hundre på hennes Sagene-vandringer. Jeg 

bruker hennes forfatterskap og popularitet som eksempel på hvordan fortellinger fra 

arbeidermiljøet ved Akerselva kan kaste lys over historien i området, selv om det er fiksjon.  

 

Materielle kilder 

Landskap er sentralt i Arbeidermuseet. Ved siden av at landskapet i seg selv er en materiell 

kilde, finnes mye materialitet i landskapsområdet ved elva. Det er bygninger, bruer og statuer 

for å nevne noe. De gamle fabrikkbygningene Hjula veveri og Graah spinneri ved Beierbrua 

er sentrale i denne oppgaven. I kapitlene 5 og 6 er Beierbrua og statuene av Fabrikkjentene og 

Hønse-Lovisa gjenstand for analyse. Langs hele elva er det en blanding av gamle 

fabrikkbygninger og nye bygninger. Det gir et heterogent landskap og i kapittel 7 om 

Spigerverktomta i Nydalen, analyserer jeg dette moderne bygningslandskapet i lys av det 

historiske industriområdet.          

 Sagvegen 8 (Brenna) er en stor trebygning i 3 etasjer med svalgang og her finner vi 

en museumsleilighet. Jeg skriver om denne leiligheten i kapittel 4. Brenna var tjenestebolig 

for ansatte ved Graahs Spinderi. Moland skriver at Miljøverndepartementet var interessert i at 

en av leilighetene ble satt i stand på en slik måte at den kunne fungere som en 
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museumsleilighet, det vil si at den ved hjelp av interiøret skulle fortelle en historie fra den 

industrielle perioden (Moland 2011:157). Leiligheten på et rom og kjøkken ble innredet som i 

1920 og forteller historien om 3 fabrikkjenter. Året 1920 ble valgt fordi leiligheten da fortsatt 

ble bebodd av ansatte på Graah og fordi det i 1986, da museumsleiligheten ble etablert, 

fortsatt levde folk som kunne fortelle hvordan leilighetene var innredet rundt 1920. Det er 

ikke autentiske gjenstander i leiligheten, men det er et fysisk sted. I min analyse av Brenna 

legger jeg størst vekt på fortellingen, tablået. Men det fysiske rommet, interiøret er en viktig 

del av fortellingen og opplevelsen en får ved å besøke rommet.   

 I den gamle Apotekgården ved plassen mellom Graah spinderi og Hjula veveri, midt 

imot når du kommer over Beierbrua mot vest, er det informasjonssenter for Arbeidermuseet 

og utstillinger (galleri). Denne utstillingen med fortellinger om virkelige personer er sentral i 

min analyse av fortellinger i Arbeidermuseet. Gjenstander utfyller fortellingene og bidrar til å 

skape rommet, men det er ikke det en tenker på som museumsgjenstander. En modell av elva 

binder elva og fortellingene sammen og illustrerer hvordan museet er tenkt. I kapittel 4 bruker 

jeg denne modellen som analytisk verktøy.  I kapittel 4 omtaler jeg Sagene Arbeidersamfunds 

fane fra 1884. Denne er plassert i utstillingen i Sagveien 28, og er et eksempel på en autentisk 

gjenstand.     

 

Nettkilder 

Som nettkilder regner jeg nettbasert informasjon og informasjonssystemer på nett som gir 

omfattende og variert informasjon. I dette kapitlet har jeg nøyd meg med å omtale Kultur- og 

naturreiser og Akerselva Digitalt som er de mest omfattende nettkildene jeg har brukt. 

 

Kultur- og naturreiser  

Kultur- og naturreise er et formidlingsprosjekt under Norsk Kulturråd (nå Kulturrådet). 

Prosjektet Akerselva digital er en av tre piloter i formidlingsprosjektet. De to andre pilotene er 

i Bø i Sauherad og på Dovre. Arbeidermuseet er altså del av et forsøk med et digitalt system, 

formidlingssystem for museer, turisme og lignende. Dette prosjektet skal "synliggjøre det 

usynlige"
6
 gjennom å hente fram innhold fra offentlige databaser og andre kilder slik at det 

kan benyttes i mobile tjenester. Informasjonen kartfestes og tar utgangspunkt i brukerens 

posisjon som dermed kan nyttiggjøre seg informasjon om natur eller kulturhistorie der man 

befinner seg. Prosjektet Kultur- og naturreiser har som mål å gjøre informasjonom lokale 

severdigheter tilgjengelig på mobile enheter, nettbrett og bærbare PCer.  

                                                 
6
 Aftenposten mandag 30 januar 2012 eller nettsiden til Kultur og naturreiser. www.norskkulturrad.no/2011/08 
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Nettsiden www.kulturognaturreise.no har jeg brukt for å få informasjon om organisasjonen, 

og jeg har sett på hvordan de informerer og viser fram sine prosjekter. Kultur- og naturreise 

som kilde har først og fremst gitt meg bakgrunnsinformasjon.      

       

Akerselva digital 

Akerselva digital er en vandringsguide til Akerselvas industrihistorie. Akerselva digital er 

finansiert av Kulturrådet. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2013 da vandringsguiden var 

ferdig utarbeidet. Prosjektet Vandringsguiden (Akerselva digital) ble organisert som et 

delprosjekt under prosjektet Arbeidermuseum. Norsk Teknisk Museum fikk ansvaret for dette 

prosjektet, og Dag Andreassen fikk prosjektansvar.    

 Vandringsguiden som kan kalles digitalt museum
7
 finnes bare i digital form. Den 

inneholder fortellinger om elva fra Frysja ved Maridalsvannet til Vaterland ved fjorden, fortalt 

i tekst, lyd som tale, musikk og symboler, og i bilder. Det er en audioguide, men også en 

multimediaguide. Guiden har mange ”stopper” på vegen nedover elva, industribedrifter, 

bygninger, fortellinger, broer og statuer for å nevne noen. Guiden er laget slik at den gir en 

kort beskrivelse/ orientering om hvert stopp. Ved å klikke på overskriften for det enkelte 

stopp, kommer det opp en mer grundig beskrivelse og bilder. En kan også klikke inn på annet 

relevant stoff. Slik er det flere nivåer for informasjon.  

 Vandrere med en smarttelefon, lesebrett eller mobil-app for iPhone kan få opp de ulike 

punkt på vandringsruten som tekst, lyd og bilde synkronisert med vandringen. Den starter ved 

Frysja, men en kan gå inn på ruta hvor som helst på vegen. Med iPhone kobles en til der en 

befinner seg til enhver tid. Da kan en få fram på sin mobil nettopp kommentarer til de 

bygningene og stedene som man er rett i nærheten av. Det er ulike tema i guiden. De fleste 

stoppene er knyttet til bedrifter, møller og sagbruk helt fra 1700-tallet og særlig tekstilindustri 

og mekaniske bedrifter fra midt på 1800-tallet. Nedleggelsen av Christiania Spigerverk er 

med. Gårdsbruk langs elva er også omtalt. Selve elva er også et tema, som Maridalsvannet 

som drikkevannskilde, forurensing av elva fra industrien før 1980-tallet, bruk av båt i elva, 

bruer og elva som opplevelse etc. Det er innslag av musikk, opplesing og lyder fra industrien. 

Et tema er arbeiderboliger, livet langs elva, arbeidernes kår og store epidemier. Et annet er 

arbeiderkamp. Gründere er omtalt. Nevnt er også TV-produksjonen Hotell Cæsar. Vi hører 

også om forfattere som har skrevet om elva og malere som har skapt varige minner fra elva.  

 Jeg bruker vandringsguiden som en av kildene for å undersøke hvordan vi kan forstå 

hele Akerselvaområdet som et museum. I kapittel 4 har jeg fokus på og analyserer 

                                                 
7
 www.akerselva.info 

http://www.http.akerselva/
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vandringsguiden som digitale fortellinger. For å få fram og diskutere dette bruker jeg noen 

eksempler (stopper) fra guiden og knytter diskusjonen til relevant teori på området. Jeg har 

brukt nærlesing også på vandringsguiden. Jeg har gått nøye gjennom fortellingene for hvert 

”stopp” på ruta og sett på innhold, form og stil. Vandringsguiden er brukt mest i kapittel 4 og 

7.  

 Akerselva digital er et avansert system for guiding. Det er nytt og en har ikke mye 

erfaring enda. Flere av mine informanter gir uttrykk for at guiden ikke synes å være mye i 

bruk og at det trengs mer informasjon om systemet.      

   

Observasjon 

Jeg kan ikke unnlate å nevne observasjon som kilde, men konkret vises ikke denne kilden 

eller metoden tydelig i oppgaven. Både i utstillingene og på vandringer langs elva har jeg lagt 

vekt på å ha blikk for museet. Jeg har også prøvd å se om vandringsguiden blir brukt, men det 

er så vanlig å bruke mobil at det er ikke lett å si om det er guiden som brukes.    

 

Intervju 

 
I det følgende reflekterer jeg over intervju som metodevalg generelt og spesielt i forhold til 

mitt prosjekt. Jeg omtaler sentrale kjennetegn ved kvalitativ metode og det kvalitative 

intervju, slik særlig Tove Thagaard og Steinar Kvale har utviklet metoden.  

 Thagaard deler intervju inn i 3 hovedgrupper, etter graden av struktur. Intervju kan 

være lite strukturert og nærmest ha preg av en samtale. Et intervju kan også være relativt 

strukturert. Da er spørsmålene utformet på forhånd og rekkefølgen av spørsmålene fastlagt. 

Den tredje type som Thagaard tar opp, og som hun kaller den mest vanlige framgangsmåten, 

er delvis strukturert tilnærming. Altså en slags mellomting. I denne typen intervju er tema 

fastlagt, men rekkefølgen bestemmes undervegs. Thagaard viser til at i metodelitteraturen 

kalles denne formen for det kvalitative forskningsintervju (Thagaard 2003:84-85). 

 Det kvalitative forskningsintervju kan utformes og gjennomføres på ulike måter, 

skriver Jette Fog (Fog 1994:12). Det ses forskjellige grader av standardisering, fra det som 

minner om et spørreskjema til den frie samtale. Steinar Kvale (1997:21) skriver at 

forskningsintervjuet er basert på den hverdagslige samtale eller konversasjon, men er en 

faglig konversasjon.  
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Hvorfor velge kvalitativt intervju? 

Det kvalitative intervjuets fortrinn er dets åpenhet skriver Kvale (1997:44). Thagaard viser til 

at det kvalitative forskningsintervju gir gode muligheter for fleksibilitet (Thagaard 2003:86-

87). Det er åpent for innspill fra informanten. Dette er viktig når forskeren ikke har full 

oversikt over området og er avhengig av at det gis åpning for at informanten kan delta aktivt i 

utformingen av intervjuet og hva som kommer ut av resultat. At kvalitativt intervju gir 

mulighet for å gå i dybden på temaer understrekes av Thagaard (2003:86). Kvale er inne på 

det samme når han skriver at formålet med kvalitativt intervju er å få tak i betydningen for 

intervjupersonen (Kvale 1997:21). Dette er egentlig essensen i kvalitativ metode. Ja, kanskje 

kan det komme fram sider ved saken som forskeren ikke har tenkt på tidligere. Intervjueren 

kan bruke oppfølgingsspørsmål for å få utfyllende svar, mer nyanserte svar, og dialog kan få 

fram meningen i informantens svar. Det er derfor viktig å få en god og trygg relasjon til 

informanten. Thagaard skriver at utfordringer i intervjusituasjonen særlig er knyttet til at 

forskeren klarer å skape en fortrolig atmosfære (Thagaard 2003:84). Det er i hovedsak 

informanten som viser fortrolighet og forskeren som mottar informasjon.  Thagaard (2003:85) 

kaller også det kvalitative forskningsintervju en samtale mellom forsker og informant som 

styres av de temaene forskeren ønsker å få informasjon om. Forskeren har begrenset kunnskap 

om emnet og får tilførsel gjennom samtalen. Men det kan også være at forskeren har grundig 

kunnskap om området, men trenger mer detaljert informasjon om noen sider ved saken. 

 Det er også pekt på at informanter kan svare slik de tror at intervjueren forventer 

(Thagaard 2003:100). Både mine informanter og jeg som masterstudent er fagpersoner, men 

det er jeg som trenger å få overført kunnskap i dette tilfellet. Samtidig er det jeg som styrer 

intervjuet, samtalen. Marie Louise Stig Sørensen peker på noe som det kan være viktig å ta 

med seg i en intervjusituasjon: ”The interviewer must ask questions in order to discover how 

the other person thinks, not how that person`s thinking fits their own thinking" (Stig Sørensen 

2010:170). Videre at et slikt intervju kan gi forståelse og ta form av en oppdagelsesreise som 

går utover samtaleformen. Line Esborg skriver at hensikten med det enkelte intervju er å få 

kunnskap om den andres tanker og erfaringer sett i relasjon til det samlede empiriske 

materialet (Esborg 2005:101). Det er nettopp hensikten med mine intervju, å produsere 

kunnskap, empirisk kildemateriale, for mitt prosjekt.  

 

Intervjuerens kvalifikasjoner  

Intervjuerens kvalifikasjoner er noe som vektlegges av både Thagaard (2003:85-86) og Kvale 

(1997:91-92). De anbefaler blant annet opplæring, prøveintervju og praksis. Å gjennomføre et 
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kvalitativt forskningsintervju er langt mer krevende enn å bruke et standardisert spørreskjema. 

Det gjelder både forarbeid, selve samtalen og etterarbeidet. Jeg hadde lite erfaring med 

intervju, men tok sjansen på å gå i gang uten spesielle forberedelser og hadde stor nytte av 

metodelitteratur og andre studenters erfaringer.    

 Tilde Rosmer peker på at intervjueren bør være tilpasningsdyktig og lyttende og la 

informanten snakke (Rosmer 2005:61). Da kan det også komme fram informasjon og 

kunnskap som forskeren ikke hadde tenkt på før. Når Esborg (2005:97) skriver at på feltarbeid 

får en også svar på spørsmål en ikke har stilt, har dette også å gjøre med tilpasningsdyktighet 

og lyttende holdning hos intervjueren.       

 En viktig del av forarbeidet er å lage spørsmål eller tema. Thagaard vektlegger at å ha 

god bakgrunnskunnskap gir grunnlag for å lage spørsmål/tema (2003:86). Under arbeidet med 

temalisten hadde jeg stor nytte av de kunnskapene jeg allerede hadde om arbeidet med 

Arbeidermuseet og at jeg også hadde noe kjennskap til informantenes bakgrunn og rolle i 

prosjektet. 

 

Min undersøkelse 

Jeg trengte å få kunnskap om planlegging av innholdet i museet, hvordan fortellingene ble 

valgt ut og laget, utarbeidelse av den digitale vandringsguiden for Akerselva og det ferdige 

produkt. Jeg var interessert i grunnlaget for valg av innhold, representasjonene, hvilke valg 

ble gjort og hvordan framstillingene ble utarbeidet. Jeg ville undersøke både hvordan museet 

ble til, utstillingen i Apotekergården og fortellingene i vandringsguiden. Denne kunnskapen, 

kildematerialet, måtte jeg få fra dem som arbeidet med museumsprosjektet.  

 Min vurdering var at intervju som metode ville passe for å samle inn deler av det 

materialet jeg trengte. Intervju ville være hensiktsmessig for å få direkte formidling fra 

sentrale personer om hvordan museet ble besluttet og etablert og hvordan utstillingen og 

fortellingene ble laget. Informantene ble også utfordret på hvordan de ville karakterisere 

museet og særlig hvordan elva kan oppleves som museum.  

 Jeg valgte å lage en temaguide med faste tema (vedlegg 1). Jeg hadde noe kunnskap 

om det nye museet ved elva og dette var nyttig i arbeidet med tema og spørsmålslisten. Selv 

om jeg hadde faste tema, var jeg opptatt av at opplegget mitt skulle ivareta fleksibilitet, slik at 

informanten kunne komme med innspill som jeg ikke hadde tenkt på.  
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For å gjennomføre min undersøkelse var det et krav å melde intervjuprosjektet til 

Personvernombudet for forskning,  Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) og 

forplikte meg til å følge fastsatte retningslinjer
8
.  

 

Informanter 

I tillegg til Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum og Bydel Sagene var Arbeidernes arkiv og 

bibliotek, Oslo kommune Kulturetaten og LO i Oslo med i prosjektet. Mine informanter 

(intervjupersoner) var nøkkelpersoner i Oslo Museum, prosjektgruppene og bydel Sagene. Jeg 

valgte ut 5 sentrale aktører fra organisasjonene som deltok i prosjektet. Det var Lars Emil 

Hansen og Gro Røde fra Oslo Museum, Dag Andreassen fra Norsk Teknisk Museum, Morten 

Nordlie fra bydel Sagene og Arne Bernhardsen fra LO i Oslo.  

 Intervjuene ble avtalt på telefon og samtidig ga jeg også en kort orientering om 

undersøkelsen, og at jeg gjerne ville bruke båndopptak. Alle intervju foregikk på 

informantens arbeidsplass, i to av tilfellene på vedkommendes kontor.  

 

Gjennomføring 

Intervjuene ble gjennomført våren 2014. Da var det om lag ett år siden åpningen av museet, 

ordinær drift var i gang og museet hadde fått noe erfaring med hvordan både utstillingen i  

Apotekergården og den digitale vandringsguiden med fortellingene virket i praksis
9
.  

 Jeg utarbeidet en temaguide, men tema og spørsmål la jeg opp slik at de kunne variere 

noe fra informant til informant, avhengig av deres rolle i prosjektet. Intervjuene hadde form 

av samtale og da var lik ordlyd i alle intervjuene mindre viktig. Det viste seg at det ikke ble 

noe problem å få i gang samtalen og holde den i gang. Ofte var det informanten som styrte 

samtalen like mye som jeg gjorde, men jeg var opptatt av å komme inn på alle relevante tema. 

Tema om vandingsguiden var mest relevant for Dag Andreassen og det ble brukt relativt mye 

tid på dette i intervjuet med han. Likevel kom vi inn på dette temaet også for de fleste andre 

informantene, men i langt mindre omfang. Et eksempel på temaguiden, slik den ble utarbeidet 

på forhånd, er vedlagt (vedlegg 1). Rekkefølgen av temaene ble tilpasset det enkelte intervju. 

                                                 
8
 Dette innebar blant annet at jeg utformet en samtykkeerklæring  (vedlegg 2) som hver informant skrev under 

på før intervjuet startet. Alle samtykket i at intervjuene ikke skulle være anonyme.  
 
9
 Jeg hadde fått egen erfaring med bruk av den digitale guiden, og dette var nyttig kunnskap å ha før 

gjennomføringen av intervju. Intervjuene gikk i stor grad ut på å rekonstruere kognitive prosesser, det arbeid 

som er gjort i museet, tanker som er tenkt, praktisk gjennomføring og hvordan valg er foretatt. Jeg baserer 

analysen i mitt masterprosjekt på 2-3 case (steder), fortellinger langs elva og utstillingene innendørs.  
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Båndspiller er ganske vanlig å bruke i en intervjusituasjon. Jeg benyttet meg av dette 

hjelpemidlet. Båndspiller anbefales av Steinar Kvale blant annet for at intervjueren da kan 

konsentrere seg om intervjuets emne og dynamikk (Kvale 1997:101)
10

.  

 

Hvordan jeg har brukt intervjumetoden for å produsere kildemateriale   

Intervjuet er ikke en konversasjon mellom likeverdige deltakere, ettersom det er forskeren 

som bestemmer tema og definerer og kontrollerer situasjonen. Det kan bli et overordnet- 

underordnet forhold. Forholdet mellom intervjuer og informant vil blant annet avhenge av 

tema og informantens kvalifikasjoner. Jeg har intervjuet profesjonelle personer som hadde 

førstehånds kjennskap til temaet for intervjuet. Formålet med intervju var at jeg skulle få 

supplert et allerede godt kildemateriale. 

 I det følgende gir jeg noen eksempler på tema og spørsmål da dette vil vise hva slags 

kildemateriale intervjuene produserte. Intervjuene er både kildemateriale for analysen og 

bakgrunnsstoff. Når intervjuene brukes i oppgaven er det i en vekselvis kombinasjon av 

tekstlige kilder og intervjuene som kilde.  

 Under intervjutemaet ”Etablering og utvikling av museet” valgte jeg spørsmål som jeg 

antok kunne gi meg noen svar på hvordan vi kan forstå det lange museet. Jeg ønsket å få fram 

hva som er spesielt med museet og hvordan informantene ser på Arbeidermuseet i forhold til 

andre museer. Det var også viktig for meg å få synspunkt på hvordan de så på hele elva som 

museum og hva de mente at digitale muligheter betydde for utvikling av museumskonseptet. I 

temaet som jeg kalte ”Vandringsguiden” ble det lagt vekt på spørsmål om hvordan guiden ble 

laget, vurdering av innhold i guiden og fortellingenes rolle i museet. Jeg stilte også spørsmål 

om museet og publikum fordi jeg ønsket å undersøke museets popularitet. Et siste tema var 

om de mente at museet ville gi noe nytt og ekstra tilbake til området ved Akerselva, en 

merverdi. Jeg tenkte da på økt aktivitet, som turisme og næringsvirksomhet. Et viktig formål 

med intervjuene var at jeg skulle få innblikk i hvordan de hadde arbeidet med etableringen av 

museet.  

 

 

                                                 
10

 Olav Christensen (2005:85) peker på at bruk av lydopptak gjorde at han kunne gjennomgå samtalene i ro og 

mak etterpå og at lydopptak ga mulighet til å konsentrere seg om deltakelse og slippe å skrive samtidig. Mye av 

samtalen kan også bli borte hvis forskeren skal notere under intervjuet og kontakten mellom informant og 

forsker kan bli vanskelig. Argument mot båndspiller er arbeidet med transkribering etterpå. I mitt tilfelle, med 

bare 5 intervju var transkriberingen overkommelig. Intervjuene /samtalene tok fra om lag 45 minutter til en time. 

Den viktigste grunnen til at jeg ville bruke båndspiller, var at jeg da hadde mer kontroll med informasjonen og at 

kildematerialet blir så fullstendig som mulig.  
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3  Et museum blir til - fire veger til museet 
 

Innledning 

I dette kapitlet undersøker jeg idegrunnlaget for Arbeidermuseet og beslutninger som førte 

fram til etableringen av museet. Jeg har kommet fram til noen perspektiver som jeg mener kan 

være hensiktsmessige å bruke for å forklare hvorfor museet ble til og jeg har valgt å bruke 

betegnelsen fire veger til museet. Den mest vanlige og tradisjonelle grunnen for å etablere et 

museum er behov for å formidle fortiden. Det argumenteres ofte med at en må bevare 

kulturminner og fortelle historien til de kommende generasjoner. Historien må ikke bli glemt. 

Industrihistorien langs Akerselva kunne alene vært god nok grunn til å etablere et museum 

akkurat her. Denne vegen kan kalles museumsvegen. 

 Folks liv og arbeidsforhold er en viktig del av fortellingen om industrien langs 

Akerselva og omfatter blant annet bosetting, arbeidsliv, levekår og sosialt liv. Å ta vare på 

arbeidsfolks historie er en måte å hedre arbeiderne på. Denne vegen kan kalles 

arbeiderperspektivet.   

 Et viktig grunnlag for museet ved elva er arbeidet som ble gjort for å verne området, 

rense elva, bevare kulturminner i form av bygninger og sette krav til framtidig utbygging og 

bruk av området. Denne vegen kaller jeg omstilling, byutvikling og vern. 

 En fjerde veg kan være kulturperspektivet, kulturell opplevelse, turisme og det å 

trekke til seg publikum. Dette kan også ha økonomisk betydning for området. Dette vil jeg 

kalle kulturvegen. Antakelig er det ikke en av disse vegene som alene er en forklaring på at 

det ble et Abeidermuseum langs elva, men en kombinasjon av dem. Ulike aktører har vektlagt 

ulike aspekter når de har stilt seg bak etableringen av museet.  

 

Akerselvas industri- og arbeiderhistorie   
 

Industriens rolle   
 

Akerselva ble sentral i norsk industrihistorie. Tekstilindustri, mekanisk industri og jern og 

stålindustri overtok etter sagbruk og møller. På 1840- tallet var utvikling av industri i stor 

grad avhengig av vannkraft. Det var da naturlig at fabrikkene måtte ligge langs Akerselva. 

Folk med penger og ideer fikk impulser fra England og Tyskland. Fabrikkene vokste opp og 

nye arbeidsplasser ble skapt. Eksport av tekstiler og maskiner ga penger til landet og den store 

verden kom til Norge. 
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Overgangen til dampmaskiner og elektrisitet som hovedkraftkilder på begynnelsen av 1900- 

tallet og behov for lettere transport av varene gjorde at industriveksten ble flyttet i nærheten 

av havner og jernbane. Fra midt på 1900- tallet ble det mindre og mindre industri langs elva 

og en strukturendring ble tydelig. Tekstilindustrien fikk merke konkurransen fra lavkostland 

og måtte gi tapt, den ene etter den andre rundt 1950. På 1980- tallet ble flere av de sentrale 

bedriftene langs Akerselva lagt ned og delvis flyttet til andre steder, for eksempel 

Spigerverket, Lilleborg og Myrens verksted. I de gamle fabrikkene har nye virksomheter som 

datautviklere og underholdningsindustri overtatt og gjenbruker de gamle lokalene. I Myrens 

verksted produseres TV- serien Hotell Cæsar og både her og i andre verkstedbygg finner vi 

treningslokaler. En løftekran står igjen i Myren sportssenter. Der arbeiderne hadde et slitsomt 

kroppslig arbeid, blir folk nå svette og slitne av trening og kroppsbygging.   

 

Arbeidsliv og bosetting 

Arbeiderne bosatte seg nær fabrikkene de arbeidet på og det vokste opp arbeiderbydeler langs 

elva. Transportmulighet var det lite av og det var viktig å bo slik at de kunne gå til fots til sitt 

arbeidssted.  Fabrikkene langs elva ga både menn og kvinner nye og flere arbeidsmuligheter. 

Hjula veveri og Graah spinneri ved Beierbrua var særlig store kvinnearbeidsplasser. Det 

samme var Nydalens Compagnie lenger oppe. For kvinner ble tekstilindustrien et alternativ til 

huspost. Industrien kunne tilby mer fritid og høgere lønn. Det var vanligvis unge jenter som 

jobbet i fabrikkene og ugifte kvinner med barn å forsørge. Gifte kvinner fant seg gjerne annet 

arbeid, som sying, vasking og slikt som lettere kunne kombineres med husarbeid og pass av 

barn (Røde 2013:38).  

 Det er nødvendig å gå inn på Oskar Braaten når en skal skrive om Akerselvas 

arbeiderhistorie. Forfatteren Oskar Braaten ble født i 1881 og hadde sin barndom og oppvekst 

på Sagene. Han har blant annet skrevet flere skuespill om arbeidernes vanskelige livskår på 

Sagene. Flere av Braatens skuespill handler om ugifte fabrikkjenter med barn og hvordan de 

ble møtt med moralsk fordømmelse. Fattigdom og sykdom er også ofte tema. Elva ble altså 

opphav til både en eventyrlig industriutvikling og arbeidsplasser, men også et arbeiderliv som 

ikke var bare enkelt.  

 Arbeiderperspektivet kommer tydelig fram i utstillingen i Apotekergården og Brenna, 

som ligger ved Beierbrua. I disse rommene fortelles det om livet langs elva, arbeid, boforhold, 

livet de levde og gryende fagforeningsarbeid. Arne Bernhardsen fra LO i Oslo hadde ønsket 

større plass til utstillinger og nevner ulike typer leiligheter som viser arbeiderklassens 

boforhold i ulike tider. Fagbevegelsen hadde gjerne sett at det var mer plass til omtale av 
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arbeiderkultur og den kjempende arbeiderklassen. Bernhardsen mener likevel at utstillingen i 

Apotekergården visualiserer godt noe av det de ønsker: ”Museet inneholder det særlige 

elementet at det er historie om oppbygging av de første industrielle arbeidsplasser i Norge 

basert på vannkraft og en gryende arbeiderrørsle”.    

   

Akerselva Miljøpark (omstilling, byutvikling og vern) 
 

Arbeidet med å rense elva og elveløpet har en lang historie 

Forurensing av Akerselva hadde foregått helt siden sagbruk og møller startet opp på 1700- 

tallet. Alt avfall gikk rett i elva. Fra Sagbrukene var det tremasse som forurensa. Elva ble 

grumsete av trespon som fløt oppå vannet. Det var utrivelig å bade i vannet og ikke sundt å 

bruke det i husholdningen. Men det skulle bli enda verre. Tekstilindustrien var også en stor 

forurensingskilde for elva. Farging av garn i tekstilindustrien kunne noen dager gjøre at 

elvevannet ble både rødt, fiolett og blått. Ja, det fortelles at selv rottene ble farget av vannet 

(Røde 2013:90).  Selv om elva var både grå, grumsete og illeluktende, ble den skrevet om av 

kjente forfattere som Henrik Wergeland, P.C. Asbjørnsen, Sigrid Undset og Sagenes egen 

Oskar Braaten.  I 1906 hyllet Vilhelm Dybwad, forfatter, advokat og sentral revyaktør, elva: 

Akerselva, du gamle og grå 

Akerselva, deg holder jeg på 

Selv om Donau er aldri så blå, 

kan den i skjønnhet aldri deg nå 

slike farger visst aldri man så 

som hvor du munner ut på skrå 

i den yndige duftende vrå 

mellom Nyland og HAH 

Sangen har blitt sett på som selve ”Oslo hymnen” selv om teksten i refrenget er skrevet som 

en kommentar til den da skitne Akerselva.   

 Jeg vil nå, i korte trekk, gå inn på historikken om rensing av elva. Tanken om å 

rehabilitere den forurensa Akerselva begynte allerede i 1910 og planer for parkanlegg langs 

Akerselva går tilbake til 1915 (Moland 2011:127). Carl Jeppesen var ordfører for 

Arbeiderpartiet i Oslo 1917-1919. Han brukte metaforer for å få fram sin visjon om at 

Akerselva ”fra at være en hæslig rynke i byens ansikt måtte forvandles til et smilebaand” 

(Moland 2011:120). 

 Borgermester Jacob Høe så mulighetene for en mer sammenhengende park. I sin 

innstilling til formannskapet viser Høe blant annet til at i andre byer er omgivelser langs 
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elvene ofte ”de smukkeste dele av byen” (Moland 2011:127). I 1927 ble det gjort vedtak om 

at Akerselvens bredder skulle inngå i den pågående regulering av Oslo. Reguleringssjef i Oslo 

kommune fra 1925 til 1947, Harald Hals, var den som fikk gjennomført tomteervervelse og 

reguleringsplaner (Moland 2011:129). Det viktigste strategiske grepet i mellomkrigstiden var 

kjøp av grøntbelte langs elva. En kan si at et viktig grunnlag for Akerselva miljøpark og 

Arbeidermuseet ble lagt i 1920- åra. Det ble en start på vern av elva og kulturminner fra 

industrien. Det skulle gå lang tid før parkanlegg langs elva ble startet opp og realisert. Tanken 

om å løfte fram arbeiderkulturen kom først senere.  

 

En statsråd tar aktivt grep 

 

Det var først i 1986 at det ble fart i planene om en park langs Akerselva. Sissel Rønbeck var 

statsråd i Miljøverndepartementet i Regjeringen Brundtland II fra 1986 til 1989. Det tok ikke 

lang tid etter at Rønbeck hadde tiltrådt som statsråd at Miljøverndepartementet og Oslo 

kommune tok initiativ til å etablere Akerselva som en miljøpark. Sissel Rønbeck fikk satt av 

statlige midler til ”Akerselva Miljøpark”. Moland skriver at Rønbeck var gudmor til 

prosjektet Akerselva Miljøpark (Moland 2011:161). Hadde ikke Rønbeck blitt statsråd i 

Miljøverndepartementet i mai 1986, hadde ikke staten engasjert seg i Akerselva på slutten av 

1980-tallet, hevder Moland.  

 Det var et stort lokalt engasjement for arbeidet med elveområdet
11

, men Rønbeck var 

selv aktiv for å gjøre Akerselva Miljøpark kjent. I forbindelse med dette arbeidet ble det også 

laget en verneplan for Akerselva. I dag kan vi si at dermed var grunnlaget lagt for det som i 

dag er et museum på 8,2 km. Gamle fabrikkbygninger og industrimiljøer ble bevart. Selv om 

det har skjedd store tilpasninger til nye virksomheter inne i bygningene, er bygningenes 

eksteriør lite endret. Akerselva Miljøpark la grunnen for bevaring av industrimiljøet og 

gammel trehusbebyggelse langs elva. Moland skriver om Sissel Rønbeck at ingen politiker 

hadde hatt samme engasjement for Akerselva siden ordfører Carl Jeppesen åpnet Sannerbrua i 

1917 (Moland 2011:162).  

 Miljøverndepartementets engasjement for Akerselva var noe nytt. Til da hadde 

forvaltningen og utviklingen av elva vært en kommunal oppgave. Rønbeck ønsket å gjøre 

Akerselva til nasjonalpark. Hun hadde altså store ambisjoner for elva. Dette var tanker som 

møtte motbør i fagavdelingene i departementet (Moland 2011:160). En nasjonalpark kunne 

bare forankres i naturvernloven, og denne lot seg ikke anvende på et urbant område som 

                                                 
11

 Miljøforeningen Akerselvas venner ble stiftet i 1958 (Moland 2011:137-138).  Den drev aktivt pådriverarbeid 

blant annet når det gjaldt rensing av elva. 
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Akerselva. Rønbeck hadde også tanker om å løfte fram arbeiderkulturen og kvinnekulturen. 

Dette fikk ikke særlig gjennomslag, skriver Moland (2011:168). Men det ble gitt et tilskudd til 

å sette i stand en av leilighetene i Sagvegen 8. Det var et forsøk på å synliggjøre de kvinnelige 

arbeiderne. I 1986 ble Beierbrua bygd opp igjen slik den opprinnelig var og Oslo kommune 

fikk laget og satt opp statuen Fabrikkjentene på brua, som også har blitt kalt fabrikkjentenes 

bro. Så det skjedde positive ting i forhold til arbeider- og kvinnekultur. Akerselva miljøpark 

kan ha hatt påvirkning selv om det ikke gikk stort av de statlige midlene direkte til å løfte 

fram arbeiderkultur. Statuen Fabrikkjentene vil jeg bruke i kapittel 6 som eksempel på 

stedliggjøring av et kollektivt minne. 

 

Den kulturelle vegen til museet 
 

Med kulturvegen mener jeg at arbeidet for museet kunne ha som hensikt å få økt 

kulturproduksjon langs elva. Kulturhistoriker Saphinaz-Amal Naguib skriver i boka Samling 

og museer at museer nå blir mer og mer opptatt av å skape opplevelser for besøkende ved å 

blande læring og underholdning (Naguib 2010:280). Hun skriver videre at utstillinger er mer 

ideorienterte i den nye vendingen museene har tatt og at fortelling, design og interaktive 

forestillinger er hovedelementer. Nettopp blanding av læring og opplevelser hører med i 

oppgavene for museet langs elva. Opplevelser er en del av naturlige omgivelser, landskapet, 

fosser, badeplasser og kafeer. En kan også tenke seg at bruk av mobiltelefon med iPhone slik 

den er blitt utviklet for bruk i museet ved Akerselva, kan bidra til den museumsretningen som 

Naguib skriver om. 

 Akerselva er kanskje mest kjent og populær som tur og rekreasjonsområde. Å få 

publikum til å besøke Arbeidermuseet ved elva er en annen utfordring. Det kan være 

interessant å se på hva Barbara Kirshenblatt-Gimblett skriver i boka Destination Culture 

(1998), om hva turister er interessert i når de besøker et sted. Hun skriver: ”To compete for 

tourists, a location must become a destination” (Kirshenblatt-Gimblett 1998:152). Turistene 

må altså ha steder å besøke. For Arbeidermuseet kan det bety at turister vil ha et mål, og at en 

tur i landskapet ikke er nok. Apotekergården i Sagvegen 28 er et slikt sted, Beierbrua er det og 

flere andre steder langs elva, men turistene må få hjelp til å finne fram. Kirshenblatt-Gimblett 

sier også at turister ikke lenger er så redd for ”virtuelle representasjoner”. ”Increasingly, we 

travel to actual destinations to experience virtual places” (Kirshenblatt-Gimblett 1998:171). 

Det kan være en fordel for utstillingen i Sagvegen 28, hvor det er få gjenstander og flere er 

konstruerte, slik som en modell av elva. 
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Jeg har ovenfor omtalt den kulturelle fornyelse langs Akerselva som kom i kjølvannet av 

Rønbecks parkinitiativ. Dette var også en forsterkning av argumentasjonen for et museum i 

Sageneområdet. Sagene bydelsutvalg som fra rundt årtusenskiftet har kaldt Sagene bydel for  

kulturbydelen, har satset mye på bevilgninger til kulturtiltak, også for området langs 

Akerselva. Bydelen har lagt til rette for vandringer med omvisere langs elva. Elvelangs 

vandring med underholdningsinnslag/markering av elva, har vært arrangert årlig siste torsdag 

i september siden år 2000. Arrangementet samler tusenvis av vandrere og er det mest 

vellykkete av alle arrangementene som markerte Oslos 1000-års jubileum. Bydelene langs 

elva har medvirket aktivt til at dette ble en tradisjon også etter jubileet. I Bydel Sagenes 

administrasjon var det ansatt dyktige personer som jobbet med kulturfeltet. Bydelens 

politikere ønsket en lokalhistorisk satsing og bydelen engasjerte i 1997 historikeren Gro Røde 

til å skrive en lokalhistorisk bok. Arbeidet som Røde kaller en lokalhistorisk dugnad der 

mange bidro, resulterte i boka Livet langs elva i år 2000. Alt dette som bakgrunn ga et godt 

grunnlag for at bydelen kunne ta et initiativ når det gjaldt museumstanken. Sagene 

bydelsadministrasjon hadde kompetanse til å arbeide med et slikt prosjekt. Og man hadde 

allerede sett at kulturlivet langs elva hadde vokst etter at prosjektet Akerselva Miljøpark ble 

vedtatt.  

 Et sentralt mål for mange av initiativtakerne til museum, var å skape aktivitet langs 

elva og gjøre elva til en attraksjon. Mange mente at et formidlingsorientert museum ikke 

trengte så mange utstillingsgjenstander eller store lokaler. Museet kunne ha en sterk kulturell 

rolle gjennom å fortelle om industri, arbeidsliv og folks liv langs elva. Dette kunne også 

gjøres med nye virkemidler, digitale teknikker. Da trengte man ikke ha et museum med så 

store lokaler som man mente var nødvendig da museumstanken først ble lansert, på 1990-

tallet. Museet har derfor en bredere forankring enn det som er vanlig for museer. Det lange 

museet langs Akerselva gir et møte mellom gammel og ny tid. Det er et viktig generelt 

kjennetegn ved museet langs Akerselva at det gir kontrast, men også ”kommunikasjon” 

mellom det gamle og det nye. 

 Trolig har Arbeidermuseet et potensial for økt vekt på turisme, både en spennende 

historie, ny utvikling og lett tilgjengelig naturopplevelse midt i storbyen.  Å vandre langs 

Akerselva er populært, og særlig i helgene kan det være et tog av mennesker. Turvegen langs 

Akerselva ble mye brukt lenge før Arbeidermuseet var en realitet. Arne Bernhardsen, som er 

skeptisk til å kalle Akerselva for museum, sier at turvegen langs elva ”har blitt en fantastisk 

løype å gå”. 



 26 

Et resultat av Arbeidermuseet og økt aktivitet langs elva, kunne også tenkes å gi bydelene 

langs elva et økonomisk oppsving. Jeg har stilt mine informanter spørsmål om en slik mulig 

merverdi av museet og om dette var inne i bildet. Et flertall synes å mene at et slikt potensial 

er til stede, men at det vil kreve mer målrettet arbeid enn til nå og at aktiviteter langs elva må 

samordnes bedre. Noen sier direkte at Oslo kommune, ved Kulturetaten, er rette 

vedkommende for denne oppgaven. Et aktuelt område å satse på kan være å lansere Akerselva 

som turistattraksjon.    

 Museet er allerede en aktiv arrangør og deltaker i lokale kulturarrangement.  

Mange arrangementer i museets regi er samarbeidsprosjekter med aktører i nærmiljøet. Et 

eksempel er foredragsserier og musikkarrangementer i samarbeid med kulturkafeen Hønse-

Lovisas hus, bydel Sagene og Norsk Teknisk Museum. Museet har også samarbeid med LO i 

Oslo om arbeidersang- kveld og utstillingen Svenskene kommer, om innvandring av svenske 

arbeidere til industrien langs Akerselva på begynnelsen av 1900- tallet. Denne utstillingen 

settes inn i en moderne kontekst ved å sette den inn i situasjonen til dagens arbeidssøkende 

unge fra Sverige. Eksemplene viser noe av museets opplegg for å gi folk opplevelser, 

samarbeid med lokalmiljøet og samfunnsorientering.   

 

Ildsjeler og lokalt politisk initiativ  

Første planer om et museum  

I 1937 ble det lagt planer for å bygge et nytt bygg for Norsk Teknisk Museum ved Akerselva, 

på hjørnet Sannergata/ Thorvald Meyersgate (Moland 2011:133). Da snakkes det om å bygge 

”et monument over norsk arbeidsliv”. Men krigen kom i mellom. Planleggingen tok lang tid 

og vanskelige grunnforhold kan ha vært en av årsakene. Det kunne altså ha blitt et 

industrimuseum ved Akerselva allerede før krigen. Det var også planer om å bygge en 

oppgangsag i tilknytning til Norsk Teknisk Museum. Dette ble også skrinlagt. 

Teknisk Museum hadde midlertidige lokaler i flere år fram til 1986, da museet flyttet inn i 

nytt bygg på Frysja ved Maridalsvannet. 

 

Et forsøk på å få til et museum på 1990-tallet 

Jeg vil i det følgende se på hvordan Arbeidermuseet ble til. Det er mange som vil ha æren for 

at det ble et arbeidermuseum langs elva. Antakelig bør også æren deles på mange, men vi skal 

se at noe eller noen var mer utslagsgivende enn andre.  

 Jeg har undret meg over hvorfor det ikke ble Arbeidermuseum på Sagene to tiår før. 

Det var lokalt engasjement for et slikt museum allerede på 1990-tallet. Flere industribedrifter 
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ble lagt ned i området langs Akerselva og det ble da frigjort arealer som kunne huset en slik 

institusjon. Arbeidet med kulturminnevern langs elva var i gang. Informanten Morten Nordlie 

sier også at det kunne vært naturlig at spørsmålet om et arbeidermuseum hadde kommet opp i 

forbindelse med Sissel Rønbecks engasjement og Akerselva miljøpark. Det kunne også vært 

aktuelt ut fra det Rosemarie Beier-de Haan skriver om at fra 1970-80-tallet var arbeiderkultur 

på full fart inn i museer (Beier-de Haan 2006:187). Det var på denne tiden Arbejdermuseet i 

København og Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan ble etablert. På Sagene ble en 

leilighet i arbeiderboligen Brenna satt i stand i Sagvegen 8. Noen bedrifter hadde også lenge 

hatt sine egne samlinger. Ringnes bygde opp en bryggerisamling som var åpen for publikum 

etter avtaler så lenge bryggeriet hadde lokaler på Sagene. Bjølsen Valsemølle, som senere har 

hatt mange eiere og nye navn og nå eies av det svenske landbrukssameie Lantmännen Ceralia 

og kalles Regal mel, har også en stor samling av verktøy og produksjonsutstyr. Norsk Teknisk 

Museum er også viktig. Her åpnet rundt år 2000 utstillingen Industrien langs Akerselva. 

Eksemplarer av maskiner og produkter fra ulike fabrikker, både fra Bjølsen valsemølle, Hjula 

veveri, Vøyen spinneri (Graah), Cristiania Spigerverk og flere utgjør en hoveddel av 

utstillingen. Dette er en av basisutstillingene ved museet, men den har industrien som 

hovedtema og går lite inn på arbeiderkulturen.  

 Tidlig på 1990-tallet tok Arbeiderpartiets lokallag på Sagene, Sagene 

Arbeidersamfund, opp spørsmålet om å etablere et arbeidermusem ved elva på Sagene
12

. Det 

var også et annet partilag som tok opp spørsmål om et arbeidermuseum i sitt nærområde. I 

Sagene bydel ble det på denne tida lagt ned virksomhet i trikkestall og busshall. Disse ble sett 

på som aktuelle steder for et museum, men ble i stedet lokaler for næring. Begge partilag 

jobbet for å få vedtak i Oslo Arbeiderpartis valgprogram ved kommunevalget i 1995. Men det 

ble en vag formulering i programmet og det kom lite ut av forslaget. At det kom opp to 

forslag samtidig kan ha vært årsak til at saken ikke kom videre. Sagene og Torshov 

Arbeiderparti fortsatte imidlertid å programfeste Arbeidermuseum i sitt bydelsprogram 

gjennom flere valgperioder. Men lenger mot en realisering kom en ikke. En grunn til at det 

ikke ble gjennomslag for museum den gangen, kan være at det nærmest var stopp for 

nyetablering av museer. Initiativet var opphengt i tradisjonelle tanker rundt hva et museum 

skulle være, store lokaler og gjenstandsutstilling. Initiativtakerne fulgte heller ikke opp med 

utredning og planer. Det var det ikke midler eller ressurser til lokalt. Saken kom heller ikke 

opp i Sagene bydelsutvalg, som er bydelens politiske organ.  

                                                 
12

 Jeg deltok i arbeidet for å få et arbeidermuseum til Sagene i 1990-årene, og er selv kilde til det jeg skriver her 

om dette.  
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En ny giv i arbeidet med å etablere arbeidermuseum langs Akerselva 

  

Noen år inn i år 2000 ble ideen om et arbeidermuseum på Sagene tatt opp igjen lokalt. Det 

skjedde ikke isolert, slik som på 1990-tallet. Andre instanser, blant annet LO i Oslo, hadde 

også tatt opp dette spørsmålet. Det kunne se ut til at grunnlaget for å etablere et museum var 

til stede, både i bydelens politiske organ, administrasjon, LO, andre museer i Oslo og politisk 

både på bynivå og i Kulturdepartementet, hvor Arbeiderpartiet nå fikk ledelsen.  

 I 2007 tok arbeiderpartiet i Sagene bydel opp igjen spørsmålet om arbeidermuseum. 

Framgangsmåten var en annen. Det ble tatt opp gjennom bydelens politiske organ.  

Flertallet i bydelsutvalget ga bydelen oppdraget å utrede saken. Det lå en rekke private og 

offentlige samlinger og museer langs Akerselva, som var lite tilgjengelige. Det ble ansett som 

viktig å nytte disse i et formidlingsnettverk. Forutsetningen for et slikt nettverk burde utredes. 

Bruken av digitalt nettverk skulle tas inn i utredningen. Bydelsadministrasjonen tok kontakt 

med nabobydeler og en rekke instanser, og arrangerte konferansen "Kraft og Kobling"- en 

kultur- og idemønstring om Akerelva. På konferansen ble det holdt foredrag om en rekke 

aktuelle formidlingsoppgaver og kulturoppgaver langs elva. En konklusjon var at et 

arbeidermuseum var egnet til å løse disse oppgavene. Et enstemmig vedtak om å utrede 

etablering av et Industri- og arbeidermuseum langs elva ble gjort i bydelsutvalget 28. januar 

2010
13

.  

 

Ideen om et Arbeidermuseum får sin løsning – beslutning og gjennomføring 

Realiseringen av et museum ville være avhengig av bevilgninger fra Kulturdepartementet. Det 

var urealistisk å få nok penger fra Oslo kommune til et slikt formål. Som kulturminister var 

Anniken Huitfeldt sentral i beslutningen om å etablere Arbeidermuseet ved Akerselva. I 

Stortingsproposisjon nr 1, statsbudsjettet for 2012, ble det bevilget 2,5 mill kroner til oppstart 

av et arbeidermuseum på Sagene. Men før jeg går videre inn på Kulturdepartementets rolle, 

vil jeg si noe om jobbingen med saken i Bydel Sagene etter bydelsutvalgets vedtak i januar 

2010.  

 Bydelsadministrasjonen i Sagene bydel inviterte statsråd Huitfeldt til Sagene. Det ble 

et møte hvor statsråden ikke bare møtte bydelspolitikere, men også representanter fra både 

Norsk Teknisk museum og Oslo Museum. På dette møtet spurte statsråden om råd fra ulike 

                                                 
13

 Under behandlingen i Kultur- og nærmiljøkomiteen 20. januar 2010 kom det inn som mål for museet:  

”Formidling av Akerselvas industri- og arbeiderhistorie”. Dette ble vedtatt i bydelsutvalgets møte 28. januar 

2010.  
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museumsfolk og fra bydelen om hvordan et museum kunne organiseres. I intervjuet med meg 

peker Morten Nordlie, Bydel Sagene, på at det var samstemmighet om at det ikke var på tale 

med et stort gjenstandsmuseum, men snarere et formidlingssted for både historie og 

nåtidskultur. Neste trinn på vegen til Arbeidermuseet, var da kulturminister Anniken Huitfeldt 

omtalte etableringen av et Arbeidermuseum i Oslo i sitt innlegg under Kulturrådets 

årskonferanse 16. oktober 2011. Hun uttalte: 

Når vi nå i Oslo setter i gang en prosess med å etablere et arbeidermuseum, gjøres det ved å 

utvide aktiviteten ved eksisterende institusjoner. Det nye arbeidermuseet vil bli et samarbeid 

 mellom Oslo Museum og Norsk Teknisk Museum. Poenget er at vi ikke trenger nye 

 institusjoner. Nye aktiviteter kan opprettes innen nåværende strukturer
14

.  

 

Hennes beslutning om å etablere Arbeidermuseet var nytenkende. Hun sier at vi ikke trenger 

en ny institusjon, men at det nye museet kan legges inn under Oslo Museum. Dette stemmer med 

utredningen Framtidas museum, St.meld. nr. 49 (2008-2009), og det som sies der om nødvendig 

samarbeid mellom institusjoner.  Teksten om bevilgning til Arbeidermuseet ble lagt fram høsten 

2011 i statsbudsjettet for 2012 og hadde denne ordlyden:   

Oslo Museum har utarbeidet et konsept for formidling av Akerselvas industri- og 

arbeiderhistorie. Ideen er å utvikle dette som et økomuseum, der elvas miljø og eksisterende 

bygningsmessige landskap står i sentrum for formidlingen. Tilskuddet til museet styrkes med 

2,5 mill. kroner for videre arbeid med dette prosjektet. Det forutsettes at Oslo Museum søker 

et nært samarbeid med Norsk teknisk Museum og Bydel Sagene om dette tiltaket, samt 

involverer andre relevante aktører, slik som Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.  

 

Ordlyden i budsjetteksten viser at bydel Sagene ble gitt et spesielt ansvar. Det skal være svært 

sjelden at sted nevnes i en slik sammenheng. Det kan bare bety at departementet ville gi 

Sagene en spesiell rolle og at de hadde tillit til at bydelen ville kunne gjennomføre dette.  

Arbeidermuseet skulle være en del av Oslo Museum. Det nye museet skulle ikke ha egne 

bevilgninger og administrasjonen ble lagt til Oslo Museum. 

 Forberedelsene kom raskt i gang. Det ble opprettet en prosjektgruppe med Oslo 

Museum, Norsk Teknisk Museum, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Bydel Sagene og 

Oslo Kommune ved Kulturetaten. To arbeidsgrupper ble etablert, en for formidlingssenteret 

Sagvegen 28 ledet av prosjektleder Gro Røde og en for digital vandringsguide under ledelse 

av Dag Andreassen, historiker og kurator ved Teknisk Museum. 

 Det var diskusjon om navnet på den nye museumsavdelingen. Det endelige 

navnevalget, Arbeidermuseet – om industri og arbeiderhistorie ved Akerselva tok opp i seg 

ordvalget tilbake til vedtaket i Sagene bydelsutvalg og bydelsadministrasjonens sak om 

utredning. Det var også diskusjon om hvor informasjonssenter/fast lokale skulle legges. Men 

                                                 
14

 http://regjeringen.no/nn/dep/kud/aktuelt/taler-og-artiklar/ministerens-taler-og-artikler/20/innlegg-under-

kulturradets-arskonferanse.html 
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det var et sterkt ønske fra bydelen, LO og Kulturdepartementet at det skulle være et lite fast 

lokale langs elva og dette ble etterkommet. 

 Mine informanter var sentrale aktører i arbeidet med museet. De hadde i stor grad 

samme forståelse av og forklaring på hvorfor det i 2012 kom til en beslutning om å etablere 

Arbeidermuseet langs elva. Det ble pekt på at det var viktig å la Arbeidermuseet inngå i et 

etablert museum, betydningen av det lokalpolitiske vedtaket og at statsråd Huitfeldt hadde en 

avgjørende rolle. Videre ble det pekt på mange lokale ildsjeler og at både Oslo Museum og 

Norsk Teknisk Museum var positive. Dag Andreassen, pekte i intervjuet på at å etablere et 

nytt museum var motstrøms og at ideen om å legge det til eksisterende museum derfor var 

viktig. Dette bidro Oslo Museum og Norsk Teknisk Museum til. 

 Morten Nordlie, kultur-og nærmiljøsjef i bydel Sagene, mente at initiativet til museet 

kom på riktig tid fra lokalpolitikerne gjennom sitt vedtak i bydelsutvalget. Han deltok selv på 

møter med departementet og opplevde at Ministeren raskt ble interessert i forslaget. 

Bydelsadministrasjonen på sin side fikk god kontakt med både Oslo Museum og Norsk 

Teknisk Museum. Møtet i bydelen med besøk av statsråden var avgjørende, sier Nordlie, men 

også påtrykk fra hennes partifeller og andre sentrale aktører i arbeiderbevegelsen hadde stor 

betydning. Gro Røde, Oslo museum og prosjektleder for Sagvegen 28, peker på at det er et 

viktig fundament for museet at ideen ikke har kommet utenfra, men fra folk i Sagene bydel og 

at administrasjonen videreførte vedtaket fra bydelsutvalget. Dette viser at politikere og 

lokaldemokrati fungerer. Ikke minst viktig var det, ifølge Røde, at statsråden hadde tiltro til at 

Bydel Sagene kunne gjennomføre prosjektet.  

 Under åpningen av museet takket kulturminister Anniken Huitfeldt i sin tale alle 

ildsjelene som sto bak Arbeidermuseet, og nevner spesielt lokalmiljøet på Sagene, Sagene 

Arbeidersamfund, Sagene Arbeiderparti og LO
15

. Hun gav her ære til de som hadde øvet press 

og påvirket henne mest.   

 

To kvinner, to statsråder: Sissel Rønbeck og Anniken Huitfeldt 
 

Vi har sett at det er menn som går igjen i historien om tidlig vern og omstilling av Akerselva. 

I den senere historien skulle det vise seg at to kvinner ble viktige. Det synes naturlig å stille 

spørsmålet om det var tilfeldig at to kvinner, Sissel Rønbeck og Anniken Huitfeldt, ble 

sentrale i varig vern av elva og etablering av et arbeidermuseum i Oslo? Det var to unge 

kvinner, statsråder i ulike departementer, begge fra Arbeiderpartiet. Den ene la et viktig 
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 http://oslomuseum.wordpress.com/2013/06/19/anniken-huitfeldts-tale-ved-apningen-av-Arbeidermuseet 



 31 

grunnlag for arbeidet med miljøpark og vern, den andre førte arbeidet videre med vedtak om 

museum. Jeg tar med noen biografiske opplysninger om Rønbeck og Huitfeldt. Det er for å  

understreke deres politiske roller og kan støtte en argumentasjon om at det ikke er tilfeldig at 

de, hver på sin måte, ble viktige for Akerselvaområdet.  

 Vi kan finne fellestrekk ved disse to arbeiderpartipolitikerne: De kom tidlig inn i 

politisk arbeid og fikk sentrale oppgaver i partiet. Begge startet i AUF og ble ledere i 

organisasjonen. De møtte på Stortinget da de var midt i 20 årene og hadde mye politisk 

erfaring da de kom i posisjon som henholdsvis miljøvernminister og kulturminister og 

engasjerte seg i Akerselva. Både Rønbeck og Huitfeldt har ledet Arbeiderpartiets 

kvinneorganisasjon. Rønbeck ble Forbruker- og administrasjonsminister i 1979, 29 år 

gammel, yngste statsråd inntil da. Hun var også Samferdselsminister og bestyrte altså 3 

departementer
16

. Huitfeldt ble Barne- og likestillingsminister i Stoltenbergs andre regjering 

2008-2009, Kulturminister 2009-2012 og Arbeidsminister 2012-2013
17

.  

 Både når det gjelder Miljøparken og Arbeidermuseet var det avgjørende med 

beslutning fra en statsråd og statlige midler for at prosjektene kunne gjennomføres. Flere av 

mine informanter peker på at Huitfeldt var avgjørende for opprettelsen av Arbeidermuseet. 

Det samme sies om Rønbecks rolle når det gjelder Akerselva Miljøpark. 

 Jeg har i denne oppgaven valgt fire perspektiver for å forklare hvordan 

Arbeidermuseet ble til, og kalt det fire ”veger” til Arbeidermuseet. Jeg mener at begge 

statsråder hadde både et kulturperspektiv og et arbeiderperspektiv bak sitt engasjement for 

Akerselva. I biografi om Huitfeldt i Wikipedia, kan vi lese om at som kulturminister har 

Huitfeldt vært opptatt av at kultur har en sosial side, og at det er et gode som må fordeles. 

Videre at her plasseres hun i en mer tydelig sosialdemokratisk tradisjon, og har løftet en side 

ved kulturpolitikken som har fått lite fokus de siste årene
18

. Som historiker kan en anta at hun 

er opptatt av å ta vare på historien og at hun som arbeiderpartipolitiker legger vekt på å få 

fram industri- og arbeiderkultur. Både hennes utdanning og politiske ståsted kan forklare 

hennes interesse for et arbeidermuseum på Sagene. Dessuten har hun vist lydhørhet til lokale 

krefter som har arbeidet for museet. Samtidig har hun valgt en organisering av museet og et 

omfang som gjorde prosjektet realiserbart på kort tid. Hun har lyttet til partifeller på Sagene 

og i LO og sett mulighetene for å gjennomføre prosjektet Arbeidermuseum. 
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I sin tale ved åpningen av Arbeidermuseet sa Huitfeldt blant annet: ”Det var her ved 

Akerselva industrien i Norge fikk sitt gjennombrudd. Det er en del av vår nasjonale historie 

og vår felles identitet
19

.  Hun sa videre at: ”Mange i miljøet rundt elva kom til å prege det 

norske samfunnet”. Her har hun nok både arbeidere og brukseierne i tankene. Jeg mener at det 

hun sier i talen og omtalen i biografien over viser arbeiderperspektiv.    

 Rønbeck vokste opp i arbeiderbydelen Sagene og hun var trygt forankret i 

Arbeiderpartiet både gjennom familien og egen aktivitet i partiet fra hun var ung. Elva var en 

del av hennes oppvekst og hun har fortalt om bading i elva. Når hun kort tid etter at hun ble 

statsråd i Miljøverndepartementet engasjerte seg i vern av Akerselvaområdet, er dette et 

tydelig tegn på et sterkt personlig engasjement og en sak som hun brant for. Det byøkologiske 

aspektet og rensing av elva har vært i fokus når det gjelder Rønbecks rolle i arbeidet med 

Akerselva miljøpark (Moland 2011:162). Men i sin tale ved åpningen av Arbeiderdagene på 

Norsk Teknisk Museum 22. mai 1987, sier hun at det er viktig å ta vare på arbeidslivskulturen 

langs elva
20

. I en brosjyre om Akerselva utgitt av styringsgruppa for Akerselva Miljøpark 

(1987), er det intervju med Sissel Rønbeck. Der sier hun at Akerselva blir et område med stor 

bruksverdi og at det bevilges midler til å restaurere bygninger knyttet til arbeiderkulturen. 

Videre at: ”Vi må få fram at industrien langs Akerselva en gang var Norges største 

konsentrasjon av industriarbeidsplasser for kvinner. Det er kvinneperspektiv i vern av 

kulturminner her”. Her kommer arbeiderperspektivet tydelig fram. Hun legger vekt på 

bevaring av arbeiderkultur og tar spesielt opp kvinnelige industriarbeidere. Tilskuddet til å 

sette i stand en leilighet i Sagvegen 8 i 1986, kan ses som et ønske om å synliggjøre de 

kvinnelige arbeiderne.  

 

Avslutning 

De to kvinnene synes å ha vært viktige aktører for utviklinga langs Akerselva. Rønbeck tok et 

tøft initiativ og laget en ny type miljøplan som ikke fantes på den tiden. Hun var kjent som en 

uredd kvinne som hadde vært med på å kjempe gjennom mange nye forslag, særlig om 

likestilling
21

. Denne erfaringen kom godt med når hun skulle få byråkratene i 

Miljøverndepartementet med på et opplegg for vern av en byelv. I dag kan vi konstatere at 

dette ble et meget vellykket prosjekt, som også Oslo by deltok i. Det skapte forutsetninger for 

en sterkere kulturutvikling langs hele elva, og bidro på den måten indirekte også til at det ble 
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 Reportasje fra Arbeiderdagene: Eva Braaten Dahr i Aftenposten kveld 5/87).  
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 Hun hadde også før hun ble statsråd kjempet for kvinners rettigheter. 
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grunnlag for et museum. Slik sett var kanskje Rønbeck nesten like mye en foregangskvinne 

for kulturtiltak som for miljø langs elva. Hun understreket i et intervju i Dagsavisen på 25-

årsdagen for parken, 15. juni 2015, at hun hadde flere hensikter bak parken. Det skulle bli 

rensing av elva, det skulle bli bedre luft, det skulle bli bedre rekreasjon. I dette intervjuet 

kommer ikke arbeiderperspektivet spesifikt fram, men arbeiderperspektivet kommer fram i 

arbeidet med vern av industri- og arbeiderkultur langs elva. 

 Huitfeldt tok ikke selv direkte initiativ når det gjaldt arbeidet for museum i 2010, men 

svarte på et press fra partifolk og fra bydelsutvalgets enstemmige vedtak. Hun måtte nok også 

gå noen runder i departementet, og møtte ikke uten videre forståelse hos andre museums-

aktører. Slik sett var hun også uredd i sitt vedtak. Det er tvilsomt om en borgerlig regjering 

hadde prioritert et slikt forslag.  

 Jeg mener at analysen over viser at det er en parallell mellom Rønbecks beslutning om 

Akerselva Miljøpark i 1986 og Huitfeldts engasjement som førte til beslutning om 

Arbeidermuseet høsten 2011. Det er mange likheter mellom de to: Et aktivt politisk liv i 

Arbeiderpartiet startet tidlig. Begge ble statsråder i ung alder og engasjerte seg tidlig i 

kvinnepolitiske saker. I og med etableringen av Akerselva Miljøpark plasserer Rønbeck seg 

tydelig i den vegen jeg har kalt omstilling, byutvikling og vern.  Jeg har tidligere vist at 

arbeidet for vern av elva også er en kulturell fornyelse av området. Huitfeldts beslutning om å 

etablere et arbeidermuseum bidrar i høgste grad til kulturperspektivet. Selv om deres 

engasjement for Akerselva har hatt et ulikt uttrykk, er min konklusjon at begge disse to 

statsrådene tok sine beslutninger om Akerselva ut fra både et kultur- og arbeiderperspektiv. 
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4 Utstilling og fortellinger i Arbeidermuseet 
 

Innledning 

I kapittel 3 har jeg undersøkt prosessen og beslutninger som førte fram mot etableringen av 

Arbeidermuseet. Fra ideen først ble lansert til museet ble en realitet, tok det nærmere 20 år.  

Mange i lokalmiljøet har arbeidet for museum, men det var først når planer ble løftet opp på 

høgt politisk nivå, at det kom en løsning. Nå går jeg over til en tematisk analyse av museet. I 

fire kapitler tar jeg for meg museets ide og arbeidet med å utvikle og etablere museet ved 

elva. I hvert av disse kapitlene tar jeg opp temaer som jeg mener er viktige for å forstå 

Arbeidermuseet som museum; fortellinger i museet, symboler, stedliggjøring og kollektiv 

erindring og hvordan både det moderne og fortidige kan være en del av museet. Dette kapitlet 

handler om historiske fortellinger i museet: utstillingen i Apotekergården, arbeiderleiligheten 

Brenna og langs elva. Jeg vil se på hva det fortelles om, hvordan fortellingene er laget og 

metoder som er brukt.  

 Begrepet historie bruker jeg i hovedsak om noe konkret historisk som har hendt. I 

begrepet fortelling legger jeg muntlig overføring av noe som har hendt, skrevet ned i ettertid 

og som kan være mer eller mindre sant. En konkret historisk hendelse kan også fortelles som 

en fortelling.  

 

Utstilling og landskap  

For å få et innblikk i hvordan museet er tenkt refererer jeg fra intervjuet med direktør for Oslo 

Museum, Lars Emil Hansen. Han sier at når de driver formidling begynner de i utstillingen, 

går til leiligheten og ned til elva. ”Og da forteller man om museumskonseptet - om elva – og 

”jager” publikum ut i landskapet etterpå. Når man går ut av museet – det er da man går inn i 

museet – i landskapsrommet”. Ved å si det slik binder Hansen, på en illustrerende måte, 

sammen de tre delene av museet. Det Hansen sier visualiseres ved at publikum møter denne 

teksten når de går ut fra Apotekergården: ”Museet er langs hele Akerselva. Velkommen inn!” 

Det er også piler som viser ut av bygningen, inn i landskapet. Denne symboliseringen av 

inngangen til "hovedgjenstanden" Akerselva, kan ses som en metafor. Her har vi et tydelig 

symbol på hvordan museet er tenkt. Dette kan oppfattes som et nøkkelsymbol ifølge 

sosialantropologen Sherry Ortner (Ortner 1973:1338)
22

.  

 Landskapsrommet er en viktig del av Arbeidermuseet. Fortelling og landskap blir 

dermed også et viktig tema. I artikkelen ”Museet i fortellerperspektiv” i boken Samling og 
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museum, ser kulturhistoriker Arne Bugge Amundsen på hvordan museene som institusjoner 

forteller (Amundsen 2010:111). Han bruker fortellingsbegrepet narrative fremstillinger om 

personer, hendelser eller verdier som er viktige i forhold til både fortiden og hvordan 

fremtiden har blitt. Amundsen tar utgangspunkt i den franske teologen og kulturfilosofen 

Michel de Certeau og hvordan han fortolker forholdet mellom fortelling, sted og rom. de 

Certeau vektlegger at sted og rom formes og fortolkes av fortellinger. Amundsen mener at de 

Certeau kan være en fruktbar tilnærming til å forstå hvordan kulturhistoriske museer framstår. 

Amundsen skriver at de Certeau oppfatter stedet (place) som det organiserte og planlagte 

forholdet mellom elementer, mens rommet (space) er stedet slik det fylles med handling. 

"Stories thus carry out a labour that constantly transforms places into spaces and spaces into 

places" (Amundsen 2003:71). Dette er et perspektiv jeg vil bruke i denne oppgaven. 

 Amundsen skriver at de Certeaus perspektiv på fortellingen var repetitiv; ”ved å 

gjentas befestet den stedets og rommets enhet, samtidig som den transporterte mening 

gjennom tiden” (Amundsen 2010:118). Han bruker Borgarsyssel i Sarpsborg som konkret 

eksempel, hvordan anleggelsen av museet gir stedet mening. Borgarsyssel ble anlagt som 

”place” i de Certeau’sk forstand i 1916 (Amundsen 2010:120). Kanskje kan vi si det samme 

om Arbeidermuseet i 2013, og hvordan elvelandskapet inne i utstillingen i Apotekergården, 

gjennom en modell, stedfestes og gir elva en romlig enhet.   

 Lars Emil Hansen sier i intervjuet at utstillingen i Apotekergården viser hvordan 

museet er tenkt og at fortellingene i utstillingen er en visualisering av elvelandskapet. Dette 

illustreres ved at en modell av elva er start og midtpunkt i utstillingen. Modellen av elva har 

navn på bedrifter og bilder. Og midt i mot vises en film av elva på sin veg fra Maridalsvannet 

til fjorden, brusende vann, stille områder og vegetasjonen langs elvas bredd. Dette forsterker 

elvas rolle i utstillingen. Modellen av elva er laget ut fra året 1856. Da var det et tydelig skille 

mellom den gamle og nye tid langs elva. Tradisjonell virksomhet langs elva, som kornmøller, 

papirmøller og sagbruk var på veg ut og inn kom den nye industrien, først var 

tekstilindustrien. Elva er plassert midt i utstillingen fordi det er elva og virksomheten langs 

elva som er sentralt i Arbeidermuseet, men plasseringen symboliserer også det tradisjonelle 

skillet mellom vest og øst som elva har stått for. 

 Modellen av elvelandskapet viser alle områdene langs Akerselva med kjente 

industribygg og historiske virksomheter. Men museet forteller noe mer. Gjennom tekster på 

veggene i utstillingslokalet, gis eksempler fra industrihistorie og fortellinger om arbeidsfolks 

liv. Vi kan kanskje si med Amundsen at fortellingene er "transportører av mening" 
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(Amundsen 2003:72). I de Certeaus forstand kan vi da si at disse fortellingene er handling 

som skaper rommet, innholdet i museet.    

 

En unik fane 

 

Jeg vil spesielt nevne en autentisk gjenstand i utstillingen i Apotekergården. Det er en unik 

17. mai-fane. Fanen er fra 1884 og ble gitt til den upolitiske arbeiderforeningen Sagene 

Arbeidersamfund, fra en rekke bedrifter langs elva. Navn på giverne er en del av fanens 

dekorasjon. Det følger en historie med fana, nemlig at betingelsen for gaven var at 

arbeiderforeningen ikke skulle drive med politisk agitasjon. Rundt 1990 ble det klart at fana 

trengte restaurering for å kunne tas vare på. Det ble samlet inn penger, hovedsakelig fra gamle 

bedrifter som fortsatt fantes og Kunstindustrimuseet i Oslo gjennomførte arbeidet. På den 

tiden fanen var ferdig restaurert, åpnet utstillingen Industrien langs Akerselva på Norsk 

Teknisk Museum og fanen fikk plass der. Ved åpning av Arbeidermuseet ble fanen flyttet til 

Sagvegen 28 og inngår i utstillingen der
23

. 

 

Tre strategiske grep - fortellingsmåter 

 

Dette kapitlet handler om hvordan Arbeidermuseet presenterer fortellinger om industri- og 

arbeiderhistorie ved Akerselva. Museets hovedgrep er å bruke ulike narrative strategier i de 

tre delene av museet. Jeg vil gå nærmere inn på tre strategier som jeg mener er viktige 

fortellingsmåter i hver av museets deler, biografiske fortellinger i Apotekergården, tablå i 

Brenna og digital fortelling i vandringsguiden for Akerselva (Akerselva digital). 

 

Det første strategiske grep: biografier – typefortellinger 

 
Utstillingen Fabrikkjenter og industriherrer, historier fra Akerselva   

 

Slik introduseres utstillingen i Apotekergården:  

Vår første utstilling tar for seg begynnelsen av den industrielle revolusjon i Norge, og 

focus settes på tekstilindustrien ved Sagene og Grünerløkka. Seilduken, Hjula og 

Graah var blant de største arbeidsplassene i byen, og livet i og rundt dem belyses ved 

hjelp av fire stemmer. En gründer, en jomfru, en agitator og en fabrikkjente – menn og 

kvinner som forholder seg til kraft, teknologi, produksjon og ikke minst det nye 

moderne samfunnet som er i støpeskjeen (fra oppslag i Apotekergården)  
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i Byminner 1956.   
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I Apotekergården er fortellingene biografiske opplysninger om virkelige personer. 

Biografiene var ikke laget og ferdige til bruk. Museet har gjort et betydelig innovasjonsarbeid. 

De har selv forsket på og funnet fram til personene og laget fortellingene som framstilles.  

Det er likevel ikke de personlige fortellingene som er viktigst i utstillingen. Men de brukes til 

å få fram viktige sider ved sosiale fenomen. I et lite utstillingsrom kan en ikke dekke alt. Det 

måtte gjøres et utvalg som eksemplifiserer arbeidsfolks liv og levemåte. Det er idealtypene de 

fire personene representerer som er sentralt. Idealtype er et samfunnsvitenskapelig begrep 

som første gang ble brukt av den tyske økonomen og sosiologen Max Weber (Weber 

2008:185-187). En idealtype er en konstruksjon der typiske egenskaper ved et sosialt fenomen 

trekkes fram. Vi kan ikke vente og finne den i ren form i den sosiale virkelighet. Fortellingene 

i utstillingen en ment å være eksempler som ”viser ut over seg selv”.  

 I utstillingen er jomfru Dorthea Biseth og industriherren Knud Graah plassert på 

vestsiden av elva, fabrikkjente Harriet Hansen og agitator Waldemar Carlsen er plassert på 

østsiden. Historiene om fire levde liv framstilles i tekst og bilder. En kan si at teksten er 

fortellingene. Gjenstander og lyd illustrerer fortellingene. Arkitekt og tidligere direktør for 

Oslo Bymusem, Lars Roede, skriver i boken Samling og Museum (Roede 2010:183) at det 

som museenes oppgave dypest sett handler om er å formidle ideer. Dette, sier han, kan gjøres 

på mange måter og gjennom mange medier, men ”oftest handler det om å fortelle gode og 

vederheftige historier. Museene har lært at fortellingene må være overbevisende”. Slike 

representasjoner finnes i utstillingslokalet, gjennom tekster på veggene. Jeg vil hevde at 

fortellingene nedenfor om mønsterveversken, industriherren, fabrikkjenta og agitatoren, er 

"overbevisende, gode og vederheftige fortellinger" i Roedes forstand. 

 

Møsterveversken som kom fra små kår  

Midt på gulvet i Dorthea Biseths rom er det plassert store trekasser fylt med protokoller fra 

Hjula veveri. Her starter fortellingen om mønsterveversken: ”I disse kassene lå det! Det store 

Hjula arkivet. Det skriftlige materialet fra veveriet som du kan se rett over plassen her". Hjula 

veveri var en av de største fabrikkene langs Akerselva og på det meste jobbet det over 850 

mennesker der. Vi kan videre lese at historikerne som begynte å utforske Hjula-arkivet ”[...] 

fattet interesse for en mønsterveverske med en uvanlig tittel og med uvanlig høye inntekter. 

De fant Jomfru Biseth”.  

 Historikerne finner de første spor etter Dorthea i kirkebøkene fra Nittedal fra 1819, 

moren er Anne Jensdatter Haugseie. Dorthea er i dåpsprotokollen oppført som ”uekte”. Hun 

vokser opp på husmannsplassen Laskerud. Men i manntallet for 1834 er Dorthea oppført med 
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to fedre, herunder en mann ved navn James Biseth.  Om James fortelles det at han ble født på 

Frogner Hovedgård. Faren var ansatt for å drive jorda for kammerherre Bernt Anker. ”Hans 

faddere var kammerherren selv og hans nærmeste krets”.  James går i farens fotspor og ble 

ansatt på Christian Schous gård på Sinsen. Det fortelles at han lagde nyskapende og effektive 

landbruksredskaper, men var også den første som konstruerte en ølvogn med fjæringer. 

Forskerne stiller spørsmålet om ”Kanskje hadde farens kontakter med Schou-familien noe å si 

for Dortheas posisjon i familiebedriften Hjula veveri?”  

 Dorthea fikk arbeid som lærer i veving på tukthuset da hun flyttet til Oslo i 1849. 

Fortellingen har tatt med en stillingsannonse fra 1847 som viser hvilke krav det stilles til en 

slik stilling: ”[..]ulastelig vandel, et uplettet rykte, satt alder, en bestemthet som får fanger til å 

adlyde”. I teksten gjøres slike vurderinger: ”At Dorthea fylte en slik rolle tyder på at hun var 

en myndig dame[..]”.  Dorthea ble ansatt i Hjula veveri ved Beierbrua i 1856. Da sikret 

Halvor Schou, eieren av Hjula, seg en svært kompetent medarbeider, sier fortellingen. 

”Kanskje har faren dratt i noen tråder for å få henne inn. Eller fikk hun ganske enkelt jobben 

på grunn av sine egne ferdigheter?” ”Mest sannsynlig”, i følge fortellingen, ”er vel en 

kombinasjon av begge årsaker. Godt nettverk og relevant erfaring”.  

 Tekst på veggen forteller: ”I folketellingen fra 1883 kan vi lese at hennes borgerlige 

status er Jomfru, dette til tross for at hun både er forstanderske i arbeiderboligene og i 

lederposisjon blant veverskene”. Forskerne spør seg om hun selv har oppgitt Jomfru som sin 

tittel. ”Var med andre ord Jomfru en hederstittel?”  

 I Dortheas rom i utstillingen er det stilt ut kjoler sydd av stoffer fra Hjula og en 

mengde stoffprøver. Bilder viser prosessen fram til ferdig stoff og maskiner som ble brukt. I 

ei eske ligger en mengde spoler med garn på og ved å dra i lokket på en kasse kommer lyden 

fra maskiner i fabrikken. Mange av de som i boken Livet langs elva forteller om arbeidet i 

fabrikkene (Røde 2000), legger vekt på støyen fra maskinene. Rommet forteller Dortheas 

historie gjennom tekst på veggen og gjenstander. I det private regnskapet til Halvor Schou 

finner forskerne jomfruens igleutgift: ”Hvorfor han betalte disse står det ikke noe om, men 

hvorfor hun trengte igler tror vi at vi vet. Da Dorthea forlot livet, 68 år gammel, sto det at hun 

døde av artritt, det vil si leddgikt, og igler var den gang et mye brukt middel mot dette”. Og 

her slutter fortellingen om Jomfru Biseth. 

 Hvorfor kan vi oppfatte fortellingen om Dorthea Biseth som idealtypisk? Hun klarte å 

få en ledende stilling og god lønn. Hennes eksempel viser at det var mulig å komme seg opp 

fra små kår, om man jobbet hardt og var dyktig. Selv om Dorthea hadde en far som kanskje 

hjalp henne på veg, viser fortellingen at kvinner på den tiden kunne ha karriere.   
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Knud Graah-unggutten fra Danmark som ble industriherre i Oslo  

Knud Graah representerer industriherrene langs elva. Han var en av mange unge pionerer som 

hadde pågangsmot og ideer. Graah kom til Oslo fra Danmark i 1833, 16 år gammel. Han 

skaffet seg kunnskap om tekstilproduksjon gjennom studieturer til Manchester og andre 

ledende industribyer i England og han ble en foregangsmann for norsk tekstilindustri. 

Teknologi, arkitektur og ekspertise ble importert fra England. Knud Graahs søster var gift 

med den velstående forretningsmannen Niels O Young. Young hadde pengene og Knud 

Graah var gründeren med ideer og evne til å sette dem ut i livet. Han etablerte i 1846 Vøyen 

Bomuldsspinderie (også kalt Graah), en av landets første tekstilfabrikker, og ledet 

virksomheten der i 60 år. Knud Graah døde i 1909. Bedriften var i virksomhet til 1955. 

Graahs hjørne i hovedrommet i utstillingen har bilder av virksomheten og møbler som en kan 

tenke seg fantes på hans kontor. Det er ting som viser internasjonal tilknytning, blant annet en 

globus. Et album er autentisk og viser bilder fra familie, livet i hjemmet og fabrikken. 

Fortellingen om gründeren Graah og hans handel med den store verden har fått stor plass. 

Verdensmarkedet var viktig for tekstilfabrikkene, både tilgang på råstoffer og pris. På veggen 

er det verdenskart som viser handelsveiene fra Norge og tekst som forteller om handel med 

land langt borte. Vi kan lese om at ”Tekstilfabrikkene ved Akerselva hentet sine råvarer fra 

hele verden: Christiania Seilduksfabrikk kjøpte hamp fra India, jute fra Nepal og lin fra 

Nederland. Både Graah og Hjula var avhengig av bomullen fra sørstatene i Nord-

Amerika[…]".  

 Fortellingen om industriherren viser en type gründere som var avgjørende for at det 

ble etablert mange industribedrifter langs Akerselva. Graah skaffet seg kunnskaper utenlands, 

og da han kom hjem hjalp svogeren ham slik at han kunne etablere en bedrift.  Fortellingen 

tegner en idealtype av menn som startet fabrikker, og hvordan disse svært ofte hadde 

importert teknikk fra utlandet. Derfor ser man her en personifisert historie om 

industribygging, som representerer de mange som gjorde noe lignende. 

 

Fabrikkjenta fra Biermannsgate 8 ved elva 

Nå flytter fortellingen i Apotekergården seg til østsiden av elva og biografien om Harriet 

Kristine Hansens liv. Fortellingen om Harriet viser et stort bilde av henne som ung. Hun var 

født i 1898 og døde i 1977. Hele livet bodde hun i Biermannsgate 8, nær elva. Harriet begynte 

å jobbe på Hjula veveri like etter konfirmasjonen. Det var vanlig blant ungdom som vokste 

opp i området. Harriets søsken var også fabrikkarbeidere. Moren var enke og alle måtte hjelpe 

til med økonomien så snart de kunne komme i arbeid. 
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Harriets tid som fabrikkjente ble kort. Hun giftet seg i 1919 og etter at hun giftet seg ble hun 

husmor. Mannen var postmann og kunne forsørge familien på fem med sin inntekt. 

Fortellingen inneholder også en modell av Biermannsgate 8, laget av fotografi på papir, og en 

liste over yrker til beboerne i 1871. Både gården og de som bodde der gir et bakteppe for 

Harriets liv. Det var mange ulike yrker representert i gården, malermester, murer, 

fabrikkarbeiderske, visergutt, løsarbeider og mange flere. Det er også gjenstander med 

tilknytning til Harriets liv som voksen. Et hvitt pyntehåndkle med blått broderi, som var 

vanlig å ha på kjøkkenet for å dekke til håndkleet og Harriets egen krydderkrukke.   

 Barnebarnet forteller i lydopptak om bestemoren. Vi får vite at Harriet var flink å sy, 

at hun likte å kle seg pent og alltid var fin i tøyet. Dette kommer også fram i fortellingen om 

hatten. Harriet hadde sett seg ut en fin og spesiell hatt i en hattebutikk. Den ville hun ha og 

sparte og sparte av lønninga. Så en dag kunne hun gå for å kjøpe hatten, men damen i 

butikken trodde ikke at ei fabrikkjente kunne kjøpe en slik og sa bare ”[..]den er veldig dyr”. 

Da la Harriet alle pengene hun hadde i lomma på disken, tok hatten og marsjerte ut. I 

utstillingen finnes et foto av Harriet med hatten sammen med kjæresten i et grønt landskap.  

 Historien forteller om at unge jenter måtte tidlig ut i arbeid. Langs Akerselva var det 

vanlig å begynne på fabrikk etter konfirmasjonen. Fortellingen viser også at lønna på 

fabrikken ga rom for å spare til fine ting, de var opptatt av å pynte seg og hadde litt fritid. 

Dette gir en kontrast til de fattige og ugifte mødrene blant fabrikkjentene som forfatteren 

Oskar Braaten skrev om og som jeg kommer tilbake til i kapitel 5. Antakelig er det Harriet 

som er idealtype på fabrikkjente i begynnelsen av 1900-tallet.  

 

Agitatoren - fattiggutten som ble journalist og kjempet for arbeidernes rettigheter 

Waldemar Carlsen var født på Sagene i 1880. Han døde i 1966 på Kongsvinger. Waldemar 

var født inn i fattige kår, men kom til en familie der han fikk en god oppvekst. Han gikk på 

Sagene folkeskole i samme klasse som Oskar Braaten. Waldemar begynte sitt arbeidsliv som 

fabrikkarbeider, ved Nydals verksted i 1897 og ved Seilduken i 1903. I folketellinga for 1900 

bodde han i Jens Bjelkes gate 1 sammen med kone og to barn. Tekst i utstillingsrommet til 

Carlsen forteller at han etter hvert ble aktiv i oppbyggingen av arbeiderbevegelsen på 

Østlandet. Det fortelles at han skrev flere artikler i sosialistaviser. Han skrev også flere bøker, 

den første ”Slitets Mænd” i 1909. I 1910, 30 år gammel, søkte han og fikk jobben som 

redaktør i avisa Solungen i Solør. I 1913 ble han redaktør i avisen Fremover i Narvik og i 

1916 tok han jobben som redaktør i Glommendalens Social-Demokrat. 
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Waldemar var en evnerik gutt og en stor politisk begavelse. Han ble, til tross for 

arbeiderbakgrunn og oppvekst i fattige kår, journalist og redaktør i flere aviser. Det fortelles 

at en lærer ved Sagene skole fikk mye å si for han. I utstillingen blir han betegnet som 

”politisk agitator og aktivist”. Hans store sak var kampen for bedre rettigheter og vilkår for 

arbeidere. Waldemars rom i utstillingen er preget av arbeiderkamp og agitasjon som ble brukt 

den gang, og hans egen stemme som agitator er et av innslagene.  

 Denne historien forteller om hvor viktig arbeidet for arbeidernes kår og rettigheter var 

på 1800- og 1900-tallet. Waldemar var i så måte en idealtype på personer som arbeidet for 

slike rettigheter. Det er interessant at han gikk på samme skole som Oskar Braaten og begge 

kom fra små kår. Kanskje samme lærer var viktig for dem begge? De ble begge talerør for 

arbeiderklassen, men på ulike måter.   

 

Det andre strategiske grep: Brenna   

Brenna er en diktet fortelling (tablå) om tre kvinner i en liten arbeiderleilighet i 1920. 

Utgangspunktet er det fysiske rommet som fylles med handling (Amundsen 2010:112). 

”Gjennom fortellinger er det at menneskelig erfaring, bruk og fortolking av rommet kommer 

til uttrykk”, skriver Amundsen. ”Rom skaper orden, stedets mening uttrykkes gjennom 

rommet”, jamfør Certeau's teori om sted og rom. Museet bruker rommets utforming når det 

forteller om hvordan menneskene som bodde der hadde det. Dette er i sterk kontrast til dagens 

virkelighet. Skolebarn som besøker Brenna får oppleve en annen virkelighet. I dag er det 

vanlig at hvert barn har eget soverom, og det er sjelden at flere mennesker både bor og sover 

på et lite rom.  

 Det var Knud Graah som bygde Brenna i Sagvegen 8 for sine arbeidere i 1848. Brenna 

er et trehus i 3 etasjer med svalgang og med 14 små leiligheter med ett rom og kjøkken. Midt 

på 1980-tallet ble det bestemt at leilighetene skulle selges til private. Graahs spinneri var for 

lengst nedlagt og det gjaldt også annen industri i området. På den tida var arbeidet med vern 

av elva i gang og Oslo kommune besluttet å sette i stand en av leilighetene i Brenna som 

museumsleilighet. Dette var i 1986. Museumsleiligheten i Brenna kan derfor ses i 

sammenheng med at en så verdien av å bevare arbeiderkulturen langs elva. Lars Emil Hansen 

kaller Brenna et fysisk formidlingsrom som forteller om hvordan menneskene har levd og 

betingelsene som har vært for menneskenes liv. Leiligheten har hele tiden vært en del av Oslo 

Museum.  

 Framstillingen av Brenna er en diktet fortelling, et tablå. Boligen er datert til 1920. På 

den tiden ble det lagt inn vann og strøm i Brenna og det var en viktig forbedring. I kjøkkenet 
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er det kaldtvannskran og utslagsvask. Leiligheten skal vise en typisk bolig for ugifte kvinner i 

industrien på den tiden. Tingene er ikke autentiske, men det er lagt vekt på å finne fram til 

møbler og utstyr som er relevant for den tiden en vil fortelle om. Ved å velge 1920 årene, 

viser en også store forbedringer i boforhold i Oslos arbeiderstrøk. Under omvisning i Brenna 

blir folk bedt om å sette seg ned, slik kan en føle på rommets atmosfære. Det legges vekt på at 

tingene kan brukes. Det er ikke kostbare museumsgjenstander. Går noe i stykker, er det mulig 

å skaffe erstatningsting. Formidlerne forteller at det er laget en historie om at det bodde tre 

kvinner i leiligheten: En av kvinnene var i 60-årene og jobbet på Graah. Hun var ansvarlig 

leietaker. Hun leide ut til to yngre kvinner i 20 årene. Den ene jobbet også på Graah, den 

andre på en sjokoladefabrikk i nærheten. Alle sov i det ene oppholdsrommet. Den eldre i en 

seng. De to andre i en skapseng som ble trukket ut om natten. De tre var nok ikke mye 

hjemme. De hadde lange arbeidsdager og i tillegg måtte de skaffe mat. Det var jo ikke 

kjøleskap, så antakelig måtte de kjøpe fersk mat ofte, kanskje daglig.   

 Inventaret i leiligheten er skaffet, noe er også gaver. Besøkende kan observere at det er 

bilder på veggene, duk på bordet, tepper på senga, pinnestoler og spisestoler med stofftrekk. 

Blondegardiner i stua og potteplante i vinduet. Stua kan se hyggelig ut, men denne 

innredningen ble ansett som simpel i den perioden det fortelles om, sier omviseren. Det var 

vanlig at arbeidere kjøpte brukt og innredet med ting som var loslitt og ikke lenger bra nok i 

bedrefolks hjem. Det viser forskjell på arbeidere og de i høgere samfunnslag. I kjøkkenet er 

det nødvendig og vanlig utstyr fra tiden. Brenna viser hvordan fabrikkarbeidere levde tidlig på 

1900-tallet. Det er valgt kvinner som beboere og vi vet at opp mot 75 % av arbeiderne i 

tekstilindustrien var kvinner. Boligen viser at det var vanlig å bo flere sammen på kjøkken og 

stue. De bodde trangt og enkelt, men ikke dårlig. Besøkende i leiligheten kan se historien slik 

besteforeldre og oldeforeldre levde på Sagene rundt 1920. Det er altså ikke en veldig fjern 

fortid, men likevel så forskjellig fra dagens boliger.  

 Det kan være nyttig å trekke inn teori også i sammenheng med fortellingen om 

Brenna. I artikkelen ”Between Memory and History: Lieux de Memoire” diskuterer den 

franske mentalitetshistorikeren Pierre Nora at tap av minne kan være årsaken til behov for 

bevaring (Nora 1989:7). Minnesteder oppstår, i følge Nora, i rommet mellom fortiden og 

nåtiden, og er steder som finnes i nåtiden, men som får oss til å tenke på fortiden. Skole-

klassene som besøker Brenna i dag, har ikke noe personlig minne om boliger i 1920 åra. I 

Brenna settes de tilbake til boligforhold for arbeidere for knapt 100 år siden. Brenna forteller 

en historie og ut fra Nora, kan det være et eksempel på et konstruert minnested, hvor historien 

erstatter minnet. 
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Det tredje strategiske grep: vandringsguide til Akerselvas industrihistorie 

Den tredje måten eller strategien, som museet løser sin formidlingsoppgave på, er moderne 

teknologi. Elvas industrihistorie fortelles ved bruk av vandringsguiden, Akerselva digital, som 

er omtalt nærmere i kapittel 2. Prosjektet Akerselva digital har som mål å gjøre informasjon 

om lokale severdigheter tilgjengelig på mobile enheter, nettbrett og bærbare PCer. Det hentes 

fram innhold fra offentlige databaser og andre kilder slik at det kan benyttes i mobile 

tjenester. I Akerselva digital brukes både databaser og nyskrevne fortellinger fra Akerselva.  

  Vandringsguiden for Akerselva har fortellinger om elvas historie fra Frysja, der Norsk 

Teknisk Museum ligger, til Operaen ved elvas utløp. Prosjektgruppa for guiden har valgt ut 

12 hovedpunkter langs elva for å fortelle en historie fra. Guiden har derved mange ”stopp” på 

vegen nedover elva, industribedrifter, bygninger, fortellinger, broer og statuer for å nevne 

noen. Hvert ”stopp” introduseres med kort tekst. De fleste har nøkternt språk og informativ 

tekst. Andre er nostalgiske, ord og uttrykk som kan vekke interesse eller er fargerike. Noen av 

tekstene er formet som reklame for elva, eller salg av konseptet. Eksempel på bruk av 

metaforer kan være ”En industriell gravhaug”, som introduksjon til fortellingen om teglsteins-

produksjon på Myraløkka. Måten å fortelle på kan ligne en biografi, selv om det ikke er 

personer, men kulturminner og industrihistorie det fortelles om. Dag Andreassen, 

prosjektleder for vandringsguiden, sier at de ønsket å lage en etterrettelig fortelling på rett 

sted, at det skulle være faktaopplysninger. 

 Selv om vandringsguiden har en biografisk stil, er fortellingene annerledes enn i 

Apotekergården, som er roller og idealtyper fra industri- og arbeiderhistorie. Guiden speiler 

det spesielle ved dette museet, både gammelt og nytt. Perspektivet er videre og mer allsidig 

enn industri- og arbeiderhistorie, og flere kulturuttrykk kommer fram. I tillegg til historiske 

fortellinger, inneholder vandringsguiden fotografier, informasjon om dyre- og planteliv, 

kunst, litteratur og musikk med tilknytning til Akerselva. En kan si at guiden gir en vid 

opplevelse av elva, både historien og slik det er i dag. De besøkende får ”se” mer under 

vandringen, nåtid og fortid kombineres i bilder, fortellinger og egen observasjon. de Certeau 

omtaler fortellinger som transport av mening, eller en type produksjon/konsum. Et poeng ut 

fra Certeau er at folk skaper sammenhenger i hodene sine av det de ser og opplever. de 

Certeau bruker begrepet appropriere om slik tilegnelse, bearbeide til sitt eget (de Certeau 

2003:33). For besøkende i et museum kan en bruke appropriasjon om det å konsumere kultur 

og opplevelser.  
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Landskapet som sted, det historiske stedet, kan forstås som en fortelling. Et eksempel fra 

guiden er omtalen av Nydalen Compagnie: ”En av landets første og største tekstilfabrikker ble 

anlagt ved et av Akerselvas øverste fall i 1845 av Adam Hiorth. Industrieventyret varte i drøyt 

100 år, men bygningene er blant de best bevarte industrianleggene fra den tidligste 

industrialiseringen i Norge”. Et annet eksempel kan være ”Akerselva - et museum gjennom 

byen” som er en fortelling om mangfoldet langs elva.  

 

Bruker folk guiden? 

Det er vanskelig å få oversikt over hvor mange som bruke vandringsguiden og hvordan den 

brukes. Registrering kan foregå ved å telle oppslag. Etter omtale av Akerselva digital i media 

ser en at antall oppslag øker betydelig, i følge Dag Andreassen, men i hvor stor grad appen 

brukes som guide langs elva vet en ikke. Foreløpig er systemet kun utarbeidet for appen på 

Apple telefoner og Samsung. Det har vært ønske om å utvide til flere plattformer. Både Apple 

og Samsung er utbredt. Med begrensede midler i prosjektet er det valgt et system som har 

flest brukere og som er i vekst. Det påløper kostnader for bruk av mobiltelefon, men så vanlig 

og så rimelig som bruk av mobil har blitt, er nok ikke disse kostnadene avskrekkende.  

 Tanken bak det digitale systemet er at det skal være enkelt å bruke, men det er lite 

informasjon eller reklame for det. Det er lite merking langs elva som opplyser om QR koden 

og steder en kan laste opp appen. En av mine informanter, Arne Bernhardsen fra LO i Oslo, 

sier at han har prøvd å bruke den digitale guiden, men at det var trøblete. Flere kan ha samme 

erfaring. Han mener at informasjonstavler langs elva ville vært en bedre måte. Men han synes 

det er fint at folk kan klikke seg inn på nettet og få bilder av historien, slik det var før. Turer 

med omviser langs elva er fortsatt populært og samler mye folk. Blant annet har Oslo 

Museum og Sagene bydel flere slike turer både vår og høst. ”Det er fint”, sier Gro Røde, ”at 

folk kan velge om de vil gå i gruppe med omviser eller på egen hånd med mobilen”. De fleste 

informantene legger vekt på at digital guiding er viktig for museet langs elva. Selv om det 

digitale systemet kan erstattes med en omviser, ville omfanget måtte være begrenset. 

Infotavler med tekst har sin begrensing både praktisk og estetisk. Slike opplegg vil heller ikke 

kunne formidle historier like levende med både lyd, tale, tekst og bilder. Industrilydene kan en 

person eller en tekst ikke formidle. Derfor er Akerselva digital en måte å gi museet relevant 

innhold og en ekstra opplevelse, og dessuten kan det gi hver enkelt sin egen guide.  

 Alle informantene mine sier at det er behov for bedre informasjon om Akerselva 

digital til publikum, både at systemet finnes og bruk av det. Det høres ut som det er mangel på 

midler til informasjon og videreutvikling som er det største problemet. Vurdering av 
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brukervennlighet og forbedringspotensial etterlyses. Det synes som både bedre informasjon 

og utvikling er nødvendig for at dette redskapet skal bli et reelt verktøy for dem som vandrer 

langs elva.    

 

Avslutning 
 

I dette kapitlet har jeg lagt hovedvekt på fortellingene og fortellingsmåten i museet. Jeg viser 

hvordan det er brukt tre ulike narrative strategier. I min analyse har jeg kalt det for tre 

strategiske grep. I Apotekergården handler det om sanne fortellinger om virkelige personer og 

fortelles som biografier. Dette kaller jeg første strategiske grep. I Brenna er det en diktet 

fortelling, tablå; men den ligger nær opp til virkelige liv for arbeiderkvinner i 1920-årene. 

Dette kaller jeg andre strategiske grep. Akerselva Digital, vandringsguiden, forteller historien 

om industrien langs elva. Dette kaller jeg det tredje strategiske grep.  

 Fortellingene i Apotekergården, Brenna og vandringsguiden utgjør den samlede 

fortellingsmengde som er brukt i museet. Disse fortellingene viser virkelige, reelle forhold og 

historie om industrien og livet langs elva. I kapittel 5 går jeg over til en fiktiv fortelling, men 

en fortelling som jeg mener har en viktig symbolsk funksjon i historien om elva. Kapittel 5 

handler om romanfiguren og myten Hønse-Lovisa. 
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5 Romanfiguren Hønse-Lovisa som myte og kollektivt minne  
 

Innledning 

Hønse-Lovisa er hovedrollen i forfatteren Oskar Braatens skuespill Ungen fra 1911 (Braaten 

1978). Lovisa framstilles som en sterk kvinneskikkelse som særlig står opp for enslige 

fabrikkjenter med små barn. Fortellingen om Hønse-Lovisa som bodde i "Hønsereiret" 

utspiller seg i området ved Beierbrua og fabrikkene Hjula og Graah. Det var her de bodde og 

arbeidet, jentene som Lovisa hjalp. 

 Rett nedenfor Beierbrua, inntil Akerselva og Nedre Vøyenfallene, ligger et lite rødmalt 

hus som har fått navnet Hønse-Lovisas hus. Både navnet og beliggenheten ved de store 

fabrikkbygningene kan vekke nysgjerrighet om husets rolle i industrihistorien. Det går en 

fortelling blant folk om at Hønse-Lovisa bodde her. Men hun bodde aldri her. Dette huset er 

ikke Hønsereiret. Huset skal ha fått navnet for å ære Braaten. En versjon av husets historie er 

at bygningen ble satt opp på begynnelsen av 1800-tallet som sagmesterbolig. Huset er i dag en 

populær kulturkafe. 

 Hønse- Lovisas hus er et av de mest kjente stedene langs elva og fortellingen om 

Lovisa kanskje den mest kjente historien. Lovisa er en litterær figur, men hun er også mye 

mer. Jeg er interessert i hva det er som har gjort Lovisa til en meningsbærende figur i området 

ved elva og hvorfor hun kan ha appell også i dag. For å undersøke Lovisas aktualitet og 

posisjon vil jeg bruke begrepene myte, kollektiv erindring og stedliggjøring. Men først litt om 

Hønse-Lovisa.   

 

Arbeiderdikteren Oskar Braaten - han skapte Hønse-Lovisa 

Hva slags bakgrunn hadde Braaten for å dikte skuespillet Ungen og Hønse-Lovisa?  

Jo, Braaten (1881-1939) vokste opp nær Beierbrua sammen med mor og søster, og det er 

oppveksten her og fabrikkarbeiderne som har gitt grunnlag for mye av hans forfatterskap. 

Braaten kjente miljøet godt. Han skrev mye om slit, fattigdom, lange arbeidsdager, mye 

alkohol blant menn, store sosiale forskjeller og sosiale problemer. Skuespillet Ungen er et 

eksempel på det. Hønse- Lovisa er ingen sann person, men en litterær person. Braaten skapte 

Lovisa. Men jeg forestiller meg at hun kan være en representasjon av en virkelig person, eller 

sammensatt av flere personer. Hennes rolle kan kjennes igjen i det virkelige livet blant jenter i 

fabrikkene langs elva på slutten av 1800- tallet og begynnelsen av 1900-tallet. 

 Skuespillet Ungen ble satt opp første gang i 1913 på Nationaltheatret. Stykket om 

Hønse-Lovisa utspiller seg i miljøet rundt Hjula veveri sent på 1800- tallet. Lovisa er den 
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gode nabokjerringa som passer fabrikkjentenes barn. Et viktig poeng i stykket er Lovisas 

utrettelige arbeid for å unngå at jentene skulle bli presset til å adoptere bort barna til 

velstående barnløse ektepar på vestkanten. Jfr. utstillingen i Apotekergården der en modell av 

elva også er et symbol på skillet øst og vest i Oslo (kapittel 4). Lovisa ble et talerør for de 

svake i samfunnet. Hun står opp mot autoritetene. Det er mange fortellinger om vanskelige 

forhold for ugifte mødre gjennom historien. Braatens Hønse-Lovisa hadde en viktig funksjon 

som avspeiler samfunnet den gang. Det fantes ikke velferdstjenester. I dag er det gode 

støtteordninger for enslige mødre og det ses som en viktig verdi og naturlig at de beholder 

barnet selv. Dagens mennesker vil se på Hønse-Lovisas handlinger som naturlige og 

nødvendige. 

 I fortellingen om Hønse-Lovisa vokser borgerskapets verdi (fellesverdiene) sammen 

med den alminnelige forestilling om rett og galt. Det er selvfølgelig for oss å tolke Hønse-

Lovisa inn i vår egen kultur, som er borgerlig. Braatens rollefigur kan framstå som en virkelig 

person, inkorporert i den borgerlige kultur og naturliggjort. Jeg forstår det slik at i denne 

naturliggjøringen av historien, framhever mytene borgerlige verdier og idealer. Jeg vil hevde 

at myten om Hønse-Lovisa har vokst "utover seg selv" og er frigjort fra Braaten. Myten lever 

sitt eget liv. Roland Barthes blir sitert av Eriksen "Myten er en temmet rikdom [...]" (Eriksen 

1995:17). Det gir god mening når det gjelder forestillingen om Hønse-Lovisa. I kapittel 4 har 

jeg brukt Max Webers begrep idealtype om typefortellingene i Apotekergården. Jeg mener at 

Hønse-Lovisa også kan være en slik idealtype, selv om hun er diktet og ikke er en virkelig 

person.  

 

Bydel Sagene – ”kulturbydelen” er med på å bygge myten Lovisa 

Sagene bydel bruker Hønse-Lovisa som symbol på gode hjelpere. I 1995 opprettet bydelen en 

frivillighetspris som deles ut hvert år under Bydelsdagene til en person eller organisasjon som 

har utmerket seg ved å bidra til det fysiske miljøet, kulturelt eller sosialt arbeid i bydelen året 

før. Prisen kalles Lovisaprisen og består av en omlag 20 cm høg miniatyrstatuett i bronse av 

Hønse-Lovisa og et diplom. Dette viser den betydning bydelen og politikere tillegger myten 

Lovisa. På denne måten kan en si at bydelen også bidrar til å bevare myten om Hønse-Lovisa 

og gjør at historien om henne holdes levende. Lovisaprisen er en ærespris som det er attraktivt 

å få. Det er bydelens politikere som velger mottaker av prisen blant innsendte forslag. I talen 

ved prisutdelingen legger leder av bydelsutvalget vekt på å knytte forbindelse mellom myten 

Hønse-Lovisa og dagens frivillige innsats. Myten brukes som en velferdshistorie, vel så mye 

som en arbeiderhistorie.  
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I Bydel Sagene hedres Hønse-Lovisa på flere måter. I 2007 ble det reist en statue av Hønse-

Lovisa på en liten grønn plass i trekanten mellom Thurmannsgate og Stockflethsgate på 

Sagene. Her, hvor det hadde vært trikkestall og trikkeverksted, ble det bygd nye boliger tidlig 

på 2000-tallet. Antakelig ble det planlagt en skulptur som utsmykking i forbindelse med 

rehabilitering av området, på den lille plassen mellom to gater. Statuen er oppført for 

innsamlede pengegaver, det meste gitt av familien Halvorsen og ellers fra næringslivet. 

Kunstner er billedhugger Nina Sundbye. Statuen viser ei fjong dame i byklær og hatt med et 

lite barn på armen, som minner lite om de forestillinger vi har om kvinner fra  arbeidermiljøet. 

At valget falt på Hønse-Lovisa, og ikke en generell dekorasjon (barnefigur eller dyr), og at 

private bekostet statuen, kan ha sammenheng med Lovisafigurens mytiske rolle i bydelen. 

Greta Tuft, beboer i området, sto på for å få en statue av Lovisa nettopp her, og hun har mye 

av æren for at prosjektet ble fullført.  

 Jeg vil trekke inn teoretiske perspektiver når jeg diskuterer Lovisafiguren. I boken 

Historie, minne, myte (1999) skriver Anne Eriksen at monumenter tydeliggjør forholdet  

mellom historie og individ. Monumenter formidler verdier knyttet til fortiden, stedet gir 

opplevelser og "[...] grobunn for egne minner" (Eriksen 1999:95). Eriksen nevner 

Rikssamlings-monumentet ved Hafrsfjord og Olav-støtten på Stiklestad som eksempler. Det 

ligger mye mening i et monument, og monumentet og stedet det står på er ikke bare fysisk 

virkelig, men det er også en tolking av budskapet det representerer. Monumenter eller annet 

minnesmerke bidrar kraftig til å forsterke stedliggjøringen, skriver Eriksen. Det geografiske 

stedet forvandles til et kulturelt og sosialt meningsfylt rom der monumentet bidrar til dialog 

mellom minne og historie. Hun skriver at monumentet har to funksjoner, både å minne om det 

som skjedde og minne om betydningen dette har hatt og stadig har. Jeg mener at statuen av 

Hønse-Lovisa fra 2007 også har noe av disse funksjonene. 

 Hvordan statuetten Lovisaprisen ble laget er også et poeng. Et interessant aspekt ved 

statuetten som deles ut på bydelsdagen, er at den finnes i to varianter, laget av to kunstnere. 

Den første miniatyren som ble laget i forbindelse med opprettelsen av prisen i 1995, forestiller 

ei ferm, aldrende kvinne i hverdagsklær og forkle. Samtidig med at statuen av Lovisa ble satt 

opp i Thurmannsgate i 2007, var det behov for flere eksemplarer av Lovisaprisen, og valget 

falt på den ”nye” Hønse-Lovisa. De to kunstnerne, som skapte disse statuene med 15 års 

tidsforskjell, har altså framstilt et helt forskjellig bilde av denne dama i Braatens diktning
24

. 

Nina Sundbyes statuett er mer moderne, kan en si. Kroppens slankhet og framtoning kan være 
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 I vedlegg nr 4 er det bilde av Lovisaprisen.  
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ment å vise styrken. Helge Jordheim har drøftet utformingen av monumenter og han peker på 

at ulik utforming kan tyde på ulikt syn på framstilling av fortiden, som materialiserer seg ulikt 

(Jordheim 2004:31). Dette kan kanskje også vise foranderlighet i kollektiv erindring. Når 

statuetten er endret i formen, kan det også skyldes at kollektiv erindring knyttet til de 

omstendigheter Hønse-Lovisa virket i, kan være endret.  

 

Hønse- Lovisas hus – stedliggjør og forsterker det myten?  

Hønse-Lovisas hus er en aktiv kulturkafe til glede for bydelens befolkning og vandrere langs 

Akerselva. I kafeen legges det vekt på å vise fram livet langs elva gjennom utstillinger og 

kulturarrangementer. Det røde lille huset kan ha erindringsfunksjon for Lovisa og 

arbeiderkultur. Det blir lettere å dyrke minnet om forholdene som lå bak Braatens 

konstruksjon Hønse-Lovisa, når det knyttes steder til minnene. Jeg vil se nærmere på husets 

funksjon som kollektivt erindringssted i dag.  

 Mange synes å forbinde dette huset med Hønse-Lovisa og det er en utbredt forestilling 

at Braaten brukte huset som modell for hennes bolig, Hønsereiret. I boka Livet langs elva 

(Røde 2000:85), skriver Gro Røde at navnet kan forlede folk til å tro at Oskar Braatens 

romanfigur Hønse-Lovisa har bodd her. Hun mener at navnevalget kan ha hatt sammenheng 

med at huset ble brukt i en filminnspilling av Braatens skuespill Den store barnedåpen. 

Informanten Morten Nordlie peker på at huset ligger i et historisk tungt arbeiderområde og i 

det mest synlige stedet langs elva i forhold til industriell utvikling. Hønse-Lovisas hus vekker 

nysgjerrighet gjennom Braatens forfatterskap som er sterkt knyttet til området og det 

historiske landskapet akkurat her. Jeg vil vektlegge at fortellingen om Hønse-Lovisas 

tilknytning til huset spres muntlig, det blir noe kjent for folk og til slutt en ”sannhet”. På 

denne måten kan huset gi energi til Arbeidermuseet.         

 Det er ikke bare Oskar Braaten som har skrevet om hvordan folk levde ved elva. Jeg 

vil nevne at Frid Ingulstads bokserie Sønnavind
25

 (med første utgivelse i 2005) fra 

arbeidermiljøet ved Akerselva tidlig på 1900-tallet, har en stor leserskare. Ingulstads 

vandringer i området tiltrekker seg et stort publikum, ja flere hundre. Ingulstad har Hønse-

Lovisas hus som utgangspunkt for sine vandringer og hennes romanfigurer bodde i området. 

Et tema som går igjen er det onde og det gode. Vi finner romantiske fortellinger, men 

Ingulstad skriver også om skam, vanskeligstilte, sosial nød, fattigdom, arbeidsløshet og de 

gode menneskene som stiller opp, i romanserien. Her er det ikke bare en, men mange 

”Lovisa- historier”. Ingulstads bøker kan også bidra til å bygge myten om Hønse-Lovisa.  
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 Frid Ingulstad. Sønnavind. Norsk romanserie fra arbeidermiljøet ved Akerselva.  



 50 

Selv om Hønse-Lovisa har en sentral rolle i folks forestilling og kollektive erindring om 

arbeiderhistorien langs elva, er dette ikke sentralt i Arbeidermuseet. Formidlerne ved 

Arbeidermuseets utstilling forteller om Braatens rollefigur Lovisa og fakta om opprinnelsen 

til Hønse-Lovisas hus når de guider på Beierbrua. Men Hønse-Lovisa er viet liten 

oppmerksomhet i Vandringsguiden, bare omtalt i et kort avsnitt om Hønse-Lovisas hus. Dag 

Andreassen sier i intervjuet at tanken bak Vandringsguiden var å gi faktainformasjon på hvert 

sted og ikke ”anekdoter og kuriosa”.  Det kunne en gjort i en annen setting hvor en ville 

fokusere på kultur, Hønse-Lovisa og Oskar Braaten, sier han. Det kan kanskje se ut til at 

betydningen av Hønse-Lovisa figuren er undervurdert av museet. Å gi Lovisa en større rolle i 

fortellingen om livet langs elva, betyr ikke at en gjør en diktet personfigur sann. Men en 

kunne utnytte den muligheten Lovisa gir for at både arbeiderhistorien og dagens velferdsstat 

inngår i en tolkingsramme. Kanskje er det også i lys av dette at Ingulstads bøker har fått en så 

stor leserkrets.  

 Jeg vil se på Lovisa i et byutviklingsperspektiv. Å reise et minnesmerke kan også være 

å planlegge fortiden i nåtiden, skriver Helge Jordheim i artikkelen ”22. juli-minnesmerker: 

Hvilke, hvor, hvorfor?” (Jordheim 2013:3). Varige materialer brukes for å framstille det tapte. 

Men et minnesmerke kan også være en del av en byutviklingsprosess, skriver Jordheim 

(Jordheim 2013:10). Han nevner dette spesielt i forbindelse med minnested for 22. juli i 

Regjeringskvartalet, men jeg mener det er grunnlag for å bruke dette også på prosjekter som 

bevarer minner generelt. Byutviklingsaspektet kan også være et poeng ved etablering av et 

nytt Arbeidermuseum
26

 ved Akerselva, for eksempel å bevare historien, gjøre området 

attraktivt og gi opplevelser. Det er interessant å merke seg at Oslo kommune fikk Statens 

bymiljøpris for sitt arbeid med å bevare gamle bygninger ved Akerselva 
27

. Bevaring av 

bygninger kan ses som bevaring av historiske minner. At en byutviklingsprosess finnes, også i 

tilknytning til Hønse-Lovisa, synes relevant. Siden vi fikk bydelsordningen i Oslo, har de 

enkelte bydeler lagt vekt på å fremheve kulturelle særegenheter i sine områder. Sagene bydel, 

hvor Hønse-Lovisas hus ligger, har for sin del hatt som mål å framstå som "kulturbydelen", og 

da er det mer enn naturlig å dyrke og fremheve en så "levende myte som Hønse-Lovisa. At et 

minnesmerke kan være del av en byutviklingsprosess som Jordheim skriver, kan utvides til at 

vi kan snakke om en bydelsutviklingsprosess.  
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 www.oslomuseum.no 
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 Juryen har ønsket å utrope en vinner for Statens Bymiljøpris 2012 som kombinerer en klar og  

sammenhengende fremtidsrettet strategi for aktiv bruk av byens eldre bygningsstruktur, med en  

tydelig demonstrasjon av at en slik satsing nytter og at resultatene blir gode og holder høy kvalitet og  

tydelig bærekraft. Juryen ønsker å bidra til en satsing på å omskape og gi nytt liv til gamle bygninger  

og områder som et ledd i en viktig strategi for en miljøvennlig byutvikling. 
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Stedliggjøring av Hønse-Lovisafiguren 

Når en skal diskutere betydningen av Hønse-Lovisa, er det nyttig å bruke et begrep som 

stedliggjøring. Anne Eriksen skriver bla: ”[...] opplevelsen av erindring oppstår når den egne; 

fysiske erfaringen av stedet knytter an til den kunnskaps- eller minnetradisjonen som allerede 

er lagt inn i det” (Eriksen 1999:94). Jeg vil også ta med noe Eriksen skriver med referanse til 

Nora om at "[...] erindringssteder vokser frem .... i form av symboler og ritualer" (Eriksen 

1999:88).  Det har foran blitt nevnt at det skjer en betydelig ritualisering som utnytter 

symbolet som Hønse-Lovisa utgjør. Ritualisering har vi knyttet til den årlige utdelingen av 

Lovisaprisen i bydel Sagene, en utdeling som skjer på de årlige bydelsdagene. En stor 

forsamling av folk er gjerne tilstede ved arrangementet. Det skjer også ritualisering gjennom 

gjentatte oppsettinger av skuespillet Ungen i Lilleborg kirke.  

 Vi kan merke oss at selve statuen av Hønse-Lovisa som ble satt opp for noen år siden, 

ikke er mye benyttet til ritualer, og dermed neppe er blitt noe aktivt minnested så langt. 

Utdelingen av Lovisaprisen skjer på Vøyenvolden gård, noen hundre meter unna. Likevel er 

det ikke riktig å si at Vøyenvolden er blitt minnested for Hønse-Lovisa. Det er Hønse-Lovisas 

hus som er viktigst som stedfesting eller minnested. Huset blir i dag flittig besøkt av turgåere 

langs elva og folk som bor i nærområdet. Navnet Hønse-Lovisas hus gir i seg selv en 

forsterket stedliggjøring av historien om romanfiguren. Men det er neppe slik at dette huset er 

annet enn en støtte til myten om Hønse-Lovisa. 

 

Hønse-Lovisa som myte og kollektiv erindring 

Eriksen skriver om kollektiv erindring at "[...]svært mye av fortidsbevisstheten i et samfunn er 

basert på delte minner – på kollektiv erindring – og på tradisjoner, monumenter, symboler og 

ritualer som holder disse minnene ved like” (Eriksen 1999:7).  Jeg vil anvende dette 

perspektivet på Hønse-Lovisa som myte. Er den knyttet til de kollektive oppfatninger som 

folk har av samfunnet i gamle dager? Vi har vel alle det vi kan kalle kollektive erindringer om 

de kår arbeiderkvinnene hadde, og spesielt de som fikk barn og ikke hadde noen til å forsørge 

seg og barnet. Det kan være denne situasjonen som gjør at Webers idealtype kan passe på 

Hønse-Lovisa, ikke som person, men som en personifisert funksjon. 

 Anette Warring bruker begrepet felles erindring om kollektiv erindring (Warring 

1996:207). Det hun skriver om at felles erindring kan oppstå på ulik vis, opplevd og fortalt, 

kan passe på leveforhold som Hønse-Lovisa forbindes med.  De eldste har personlige minner, 

neste generasjon har ”arvet”  slike miner og atter andre har blitt fortalt, lært det eller lest om 

det. Dette er noe av det samme som Jan Assmann omtaler som nærhet og distanse til muntlig 
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fortelling (Assmann 1995:129). I Gro Rødes (red) bok Livet langs elva (2000), leser vi om 

mange som har arbeidet i fabrikker langs elva. Mange eldre har derfor minner fra denne tiden 

fortsatt. Vi må vel si at også romanserien Sønnavind av Frid Ingulstad har bidratt til å fortelle 

om arbeidermiljøet langs elva, og bidratt til å fortelle at den rollen som Hønse-Lovisa hadde 

hos Braaten var viktig. 

 

Mer om mytebegrepet 

Jeg vil gå mer inn på mytebegrepet. Eriksen skriver at ordet myte "[...] i dagligtale har fått 

betydningen ”feilaktig oppfatning”, fantasi eller forvanskning" (Eriksen 1995:16).  

 En myte kan være en ren fiksjon, diktning, men den kan også hente sitt stoff i faktiske 

 historiske forhold. Det mytiske består dels av måten stoffet framstilles og motivene 

 struktureres på, dels også i den funksjon en slik fortelling har i den kulturen der den finnes. 

 Om myten ikke er objektiv sann, forvalter den kulturelle sannheter (Eriksen 1995:18).   

 

Her er et viktig poeng at en myte som ikke er sann kan forvalte kulturelle sannheter. 

Jeg vil da utvide mitt perspektiv på Hønse-Lovisa litt og gjøre en sammenligning med myter 

fra siste verdenskrig. I boken Det var noe annet under krigen undersøker Eriksen 

kollektivtradisjonen om krigen, som en myte. Hun drøfter her mytebegrepet i forhold til at et 

moralsk fellesskap blir idealisert, fordreid, overdrevet (Eriksen 1995:19). Eriksen skriver at 

historien om krigen både kan leses som en realistisk og som en mytisk fortelling, det vil si en 

fortelling med betydning ut over seg selv (Eriksen 1995:16). Gutta på skauen og illegal 

virksomhet ble sett på som naturlig og nødvendig. Det kan være likheter i myten om Hønse-

Lovisas kamp for ugifte mødre og motstandsbevegelen under krigen. Men Braaten har ikke 

gjort Hønse-Lovisa til en helt på linje med krigens helter. Realiteten er ikke overdrevet eller 

oppkonstruert slik minnene om krigen kunne være. Hun er en helt fordi hun gjorde de riktige 

og nødvendige tingene den gang og hun passer inn i endringer av kvinners situasjon. Lovisa 

referer til en realitet, virkelige livskår.  

 Man kan også trekke inn personer å sammenligne med. I boken Historie, minne, myte 

forteller Eriksen om en heroisk kvinne, Anna Colbjørnsen, som i 1716 med list skal ha lurt en 

svensk militæravdeling i bakhold. Selv om fortellingen stemmer med kjente historiske fakta, 

kan Annas helterolle i krigen mest ligne på en myte (Eriksen 1999:57-60). Både i eksemplet 

om Anna og Gutta på skauen er det nær forbindelse mellom myte og kollektiv erindring.  

En slik forbindelse mellom myte og kollektiv erindring kan også finnes i fortellingen om 

Hønse-Lovisa. Som romanfigur står hun som symbol på en reell historisk situasjon blant 

arbeiderkvinner ved århundreskiftet 1800-1900.   
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Hønse-Lovisa myten fornyes kontinuerlig på grunn av vår velferdsstat 

Myten om Hønse-Lovisa hadde neppe blitt så sterk, hvis den ikke hadde knyttet seg til den 

rollen hun hadde i livet til fabrikkjentene. Da mener jeg at følgende utsagn fra Pierre Nora er 

relevant: ”Memory is a perpetually actual phenomen a bond tying us to the eternal present a 

representation of the past” (Nora 1989:8). Man forbinder altså fortid med nåtid. 

 Foran har jeg vært inne på at stedet Hønse-Lovisas hus ikke er avgjørende for 

opprettholdelse av Hønse-Lovisamyten. Det er kanskje tilstrekkelig med en stedsfesting langs 

Akerselva, ikke et nærmere presisert sted langs elva. Her er vi inne på et sentralt punkt, 

nemlig at Hønse-Lovisa som kollektiv forestilling får sitt eget liv, også utenfor Braatens 

romanfigur. Jeg mener at Lovisa kan knyttes til Akerselvas historie i en større sammenheng, i 

en velferdssammenheng som også omfatter vår tid. Folk bearbeider myten og gir den nye 

tolkninger. Myten fornyes og kan få betydning i nye situasjoner. Eriksen har sagt noe viktig 

om hvordan myten kan bety mye også i en ny tid: "Både historien og myten forteller om en tid 

som har gått, en virkelighet som menneskene ikke lenger har tilgang til eller kan påvirke, men 

som i høy grad påvirker menneskene" (Eriksen 1999:23). Noe av det samme potensialet i 

myten ser vi hos Paul Connerton når han skriver at myten består av et reservoar av meninger 

som kan brukes om igjen i ulike sammenhenger (Connerton 1989:56-57). Det reservoar av 

meninger man kan se for seg når det gjelder Hønse-Lovisa er knyttet til barns levekår og 

foreldres rettigheter. Dette er noe som holdes levende av politikk og ideologi om hvem som 

skal ha ansvar for små barn. Det er et viktig poeng at politikk på dette temaet blir stadig 

fornyet. Den årlige oppsetningen av Ungen i Lilleborg kirke, kan også være et eksempel på 

mytens fornyelse. Gang på gang blir en minnet om historien om Hønse-Lovisa. Teatergruppen 

gjør sine valg i nye oppsetninger av stykket. Gjennomgangen av fortellingen om Hønse-

Lovisa viser at den brukes aktivt i dag, og vi ser en sammenblanding av myten og det reelt 

historiske. Årsaken ligger nok mer på det menneskelige planet, nemlig barns rolle og foreldres 

roller, og det er lite avhengig av klasse. At kvinner skal få beholde sine barn selv om de er 

fattige er et viktig mål også i vår tid, og kanskje viktigste årsak til mytens popularitet.  

 
Avslutning 

Hønse-Lovisa er en fortelling som er kjent og deles av mange, har blitt en felles erfaring, og 

ut fra definisjonen kan Lovisa ha blitt et kollektivt minne. Lovisa har blitt en myte fordi hun 

har blitt et idealisert symbol på det gode mennesket som turte å gå imot de med makt i 

samfunnet. Men hun er mye mer enn det. Historien om Lovisa er en sterk fortelling fordi den 

forvalter kulturelle sannheter. Fortellingen tar inn i seg hele velferdstenkningen i vår tid. 
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Lovisa har fått en betydning som viser utover seg selv. Myten om Hønse-Lovisa 

opprettholdes blant annet gjennom statuen av henne, Hønse-Lovisas hus, Bydel Sagenes 

Lovisapris og nye oppsetninger av Ungen. Myten er bærer av en kollektiv erindring. Det er 

lite forskjell på myten Hønse-Lovisa og hennes plass i den kollektive erindring. 

 Det er mange livsfortellinger om livet i og rundt fabrikkene ved Akerselva, blant annet 

fortalt i Gro Rødes bok, Livet ved elva. Det fortelles om slit, dårlige boforhold, støv, skitt og 

sykdom. Men også om et selvstedig kvinneliv, egne tjente penger og kameratskap. 

Fortellingene, historien om arbeiderkvinner, tar vare på en felles tradisjon gjennom 

generasjoner, og er erfart av langt flere i litteratur og historiebøker. 

 Gjennomgangen kan tyde på at både det mytologiske og kollektiv erindring knyttet til 

Hønse-Lovisa er i endring, det er ikke statisk. At to kunstnere har forestilt seg Hønse-Lovisa 

forskjellig kan være et tegn på det. Fortellingen om Lovisa er dagsaktuell fordi hun setter 

velferdsstaten inn i et historisk lys, og kan være et eksempel på Connertons beskrivelse av 

myten som et reservoar av meninger med stor fornyelseskraft, jfr side 54 foran. En kan si at 

fortellingen om Lovisa er et eksempel på behovet for en velferdsstat. Fortellingen er 

illustrerende for hele museet langs elva som hele vegen preges av fortid og ny utvikling.  

Kraften i fortellingen er knyttet til at myte og de kollektive forestillinger nærmest smelter 

sammen.   
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6 Beierbrua over Vøyenfallene – fabrikkjentenes bru 

 
Innledning 

Området ved Beierbrua er det stedet langs Akerselva hvor den største og mest kjente samling 

av bevarte bygninger fra industritiden finnes. Flere av fabrikkbygningene er vitner om en 

industriell storhetstid. Utvendig er bygningene autentiske og godt bevart. Tekstilindustrien har 

flyttet ut, støy og skitt er borte og fabrikkhallene er erstattet av nye virksomheter slik som 

kontorbedrifter og ny teknologi. Selv om innmaten i fabrikkene er ny og stedet ikke lenger 

bærer preg av industrivirksomheten, gir bygningene og området et bilde av industritidens 

landskap. Dette området ligger om lag midt på det lange museet langs elva, like langt fra 

fjorden som fra Frysja. Dette er også et sentralt industrihistorisk område. Her startet den 

industrielle revolusjon i Norge. Her ble industribedriftene Vøyen Spinderi (Graah) og Hjula 

veveri etablert midt på 1800-tallet av industrigründerne Knud Graah og Halvor Schou. I om 

lag 100 år var dette store kvinnearbeidsplasser. Folket og livet her ble diktet om av Oskar 

Braaten.    

 I dette kapitlet vil jeg vise at landskapsrommet og de gamle bygningene ved Beierbrua 

gir et musealt uttrykk selv om det har foregått en transformasjon av området og aktiviteten 

inne i bygningene. Jeg vil også diskutere hvordan monumentet Fabrikkjentene på brua 

representerer arbeiderhistorie
28

.  

 

Landskapet - her startet industrieventyret  

 
Her i dette området ble Arbeidermuseets informasjonssenter og faste utstilling plassert i 

Apotekergården, der Sagenes første apotek holdt til. Senteret ligger i enden av plassen mellom 

Hjula og Graah og midt i mot Beierbrua. Stort mer sentralt i forhold til Akerselvas industri- 

og arbeiderhistorie kunne museets utstillingslokale ikke ligge. I kapittel 4 gikk jeg inn i 

utstillingen og livshistoriene til virkelige personer som på hver sin måte representerer viktige 

roller i industri- og arbeiderhistorien i dette området.  

 Når en kommer ut av Apotekergården og går ned til elva, er det Beierbrua og de 

mektige Vøyenfallene en først kommer til. Da befinner en seg midt på det lange museet langs 

Akerselva. Beierbrua er et godt utgangspunkt for å fortelle om industri- og arbeiderhistorien. 

I intervjuet sier Lars Emil Hansen det slik: ”Det skal ikke bare være et vanlig museum i 

betydningen utstillingsrom, men det skal på en måte også være en opplevelse i 
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 I vedlegg 5 er det et bilde av statuen  Fabrikkjentene. 
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landskapsrommet hvor det ligger fortellinger i landskapsrommet[…]”. Landskapsrommet er 

naturen, elva, bygningene, men også fortellingene om elvas historie, industrieventyret og 

fortellinger om folk som levde og jobba her. Informanten Morten Nordlie sier om dette 

området ved Beierbrua at det er det mest synlige stedet langs elva for å vise industriell 

utvikling i Oslo og ta med røttene fra tidlig etablering. Han omtaler området som historisk 

tungt.  

 

Beierbrua og bygningene rundt 

 

Vandringsguiden peker på at Vøyen ligger midt i Akerselva. Det er mye industrihistorie i 

området. Det er mange fossefall med egne navn: som Hjulafossen, Nedre Vøyen, Våghalsen 

og Labakken. Her var det sager og møller, og her reiste de aller første industribygg av tre seg 

på 1700- tallet. Her kom tekstilindustribygningene som reiste seg ved fossen da den engelske 

industrielle revolusjonen virkelig spredde seg etter 1840. Hjulafossen og Vøyen ga navn til de 

store tekstilfabrikkene som ble bygd her i 1846 og 1855.  

 Beierbrua over Hjulafossen, er en av de eldste bruene over Akerselva. Den første 

Beierbrua var ei gangbru bygd av Anders Beyer på 1700-tallet, den ble bygd om i 1837 og 

overtatt av det offentlige i 1864. I 1974 brant den og ble restaurert tilbake til utseendet av 

1837 i 1985. Brua var bindeledd mellom tekstilindustrien på vestsida av elva og 

boligområdene på østsida. Jentene strømmet over brua til og fra arbeidet på Graah spinneri og 

Hjula veveri (Røde 2000:61). Brua har også blitt kalt fabrikkjentenes bru. I 1986 ble det reist 

et monument over fabrikkjentene der.  

 Området rundt Beierbrua regnes som sentralt i den industrielle revolusjon i Norge. Det 

var her det begynte, i de to fabrikkene Graah, eller Vøyen Bomuldsspinneri, og Hjula veveri, 

midt på 1800-tallet. Graah til venstre når en kommer over brua fra øst og Hjula veveri til 

høyre. Industriens historie formidles på ulike måter, skriftlig og muntlig, men også som her, 

gjennom bygningers materialitet. I 1841 opphevet England forbud mot eksport av teknologi 

som dampmaskiner og vevstoler til utlandet, og vegen lå åpen for import for framsynte, 

iderike menn i Oslo. De mektige Vøyenfallene var kraftkilden som gjorde det mulig å starte 

tekstilproduksjon akkurat her.  

 Vøyen Bomuldsspinderi ble grunnlagt av Knud Graah i 1846. Graah er en av de fire 

personene det fortelles om i utstillingen i Apotekergården, jfr kapittel 4. Her skal vi fokusere 

på det bygningsmessige. Graah spinneri ble betydelig utvidet etter en brann i 1859. Den nye 

bygningen ble tegnet av industriarkitekten Oluf Roll. I Arbeidermuseets digitale 

vandringsguide beskrives bygget som et ruvende symbol på industrireisingen i sin samtid: 
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”Fabrikkbygningen står omtrent som da den ble bygd og er fortsatt et av de mest imponerende 

industriminnene langs Akerselva, der det ruver over fossen”. Tallak Moland skriver i sin bok 

Historien om Akerselva at Roll var utdannet ved høgskolen i Hannover og påvirket av den 

såkalte Hannoverskolen og den tanken at alle bygninger var likeverdige. Det betydde at det 

skulle legges like stor omsorg i den estetiske utformingen av fabrikkbygninger som 

velstående borgeres privathus og byens nye offentlige bygninger (Moland 2011:48). Dette 

synet på utforming av bygninger er Vøyen Bomuldspinderi (kalt Graah) et godt eksempel på, 

og vi ser Roll og Hannoverskole i flere bygninger langs elva fra denne tidsperioden, blant 

annet Hjula veveri vis a vis Graah, som omtales nedenfor, og Nydalen Compagnie i Nydalen.  

 Så vil jeg gå inn på Hjula veveri, den andre store tekstilfabrikken ved Beierbrua. Hjula 

veveri ble grunnlagt i 1855 av Halvor Schou. Han ble sendt utenlands av sin far, bryggerieier 

Christian Schou, for å lære språk, handelsfag og for å lære driftsmetoder og se om noe kunne 

egne seg for Norge. I Vandringsguiden kan vi også høre at Hjula veveri ble en av de største og 

mest kjente fabrikkene ved Akerselva. Nedenfor har jeg tatt med utdrag fra beskrivelsen av 

bygningen Hjula i den digitale vandringsguiden: "Fra Beierbrua - fabrikkjentenes bru – ser vi 

en gammel mursteinsbygning med karakteristiske fasader med trappegavler ut mot elva […]". 

Fabrikken som lå her var Hjula Væveri. Fortellingen er illustrert med flere gamle bilder fra 

fabrikken, Hjulas fabrikkmerke, vevstol fra firmaet Parr i England, som er utstilt på Teknisk 

museum, og modeller som viser klær laget av stoffer fra Hjula. Det er lagt inn linker til 

relaterte tema. Ikke bare var Hjula kjent fra gardinstoff og kjolestoff, arbeidstøy og sengetøy. 

Hjula ble malt av kunstnere, diktet om av Oskar Braaten, satt som scene i bøker, skuespill og 

filmer. Fabrikken var i drift i mer enn 100 år. 

 Når det gjaldt Hjula veveri, ble det kjøpt inn vevstoler fra England som ble drevet med 

dampmaskin. Schou kjøpte Hulafossen som kunne drive vevstolene. Engelske eksperter fulgte 

med og sørget for drift og opplæring. I 1880-årene var anleggene ved Vøyenfallene Norges 

største fabrikk med over 800 ansatte. I 1916 gikk Hjula Klædesfabrikk inn i Forenede 

Uldvarefabrikker. Etter 1945 tvang rasjonaliseringstanker seg fram. Fabrikken flyttet til et 

nytt bygg ved Frysja på toppen av elva, flere tekstilfabrikker fusjonerte til et nytt selskap, 

TEFAS. Den internasjonale konkurransen i tekstilindustrien ble hard etter 1950, og selskapet 

gikk konkurs i 1955. Hjula Veveri AS ble nedlagt i 1957.  

 Fabrikkarbeiderne trengte boliger nær fabrikken og flere av fabrikkene bygde 

leiligheter for arbeiderne. Bak Hjula veveri er det flere eldre bygninger som inneholdt 

leiligheter for ansatte. I Sagvegen 8, forbi apoteket, ligger Sagenes gamle trehusbebyggelse. 

Her finner vi Brenna, et svalgangshus fra 1848, som var arbeiderbolig for Vøyens 
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Bomuldsspinderi (Graah). En av leilighetene er museumsleilighet for Oslo Bymuseum og 

inngår i Arbeidermuseet. På østsida av elva står fortsatt bygårder der arbeidere bodde fra 

slutten av 1800- tallet. Blant annet vokste Oskar Braaten opp her. Fabrikkjenta Harriet, som er 

en av typefortellingene i utstillingen i Apotekergården, bodde også i en bygård rett øst for 

elva.   

 Noen industribedrifter holdt stand i området lenger. Ringnes Bryggeri er en av disse. 

Litt øst for Beierbrua står en flott fabrikkpipe med en ring med logoen ”R”, som et godt synlig 

spor etter arnestedet for det som i dag er Norges største bryggerikonsern Ringnes. Bryggeriet 

ble grunnlagt i 1876 av Amund og Ellef Ringnes og konsul Axel Heiberg. Fabrikken på 

Sagene ble stadig utvidet, og var produksjonssted for øl helt til 2001. Etter at Ringnes flyttet 

all produksjon til Gjelleråsen ble mye av bryggeriet revet for å gi plass til boliger, forretninger 

og kino. Noen av de eldste og mest karakteristiske fabrikkbygningene og den nevnte pipa er 

bevart. 

 Flere fabrikker og bygninger må nevnes. Inntil elva litt lenger opp på østsida ligger 

Glads mølle fra 1736. Her var det papirfabrikk, det ble produsert skrivepapir og 

protokollpapir. Dette er den eldste bygningen langs elva. Bygningen ble fredet i 1967. I dag 

holder et trykkeri til i huset. Hønse-Lovisas hus ligger også her ved brua, Sagene skole og 

Sagene bad.   

 De to mest iøynefallende bygningene ved Beierbrua, Graah og Hjula, omtales som 

ruvende og imponerende industriminner. Kanskje kan det passe å trekke inn geografen Yi-Fu 

Tuans tanker om arkitektur og design på bygninger generelt. Han mener at bygningers 

utseende kan "[...] exert direct influence on the senses and [...]feeling" (Tuan 2011:116). 

Hjula og Graah signaliserer former som kan minne om monumentalbygg og "spendor". Han 

mener videre at "architectual space reveals and instructs" (Tuan 2011:114). Dette innebærer 

også at bygninger "forteller" om regler for atferd ("social order"). Det kan passe på fabrikkene 

ved Beierbrua. Vi vet at portene stengte presis når arbeidstida begynte om morgenen (Røde 

2000:62). 

 

Autentiske bygninger finnes ved Beierbrua og ellers langs elva  

Fabrikkbygninger langs elva er kulturminner. De gamle fabrikkbygningene langs Akerselva er 

i hovedsak autentiske, de framstår som opprinnelige og svært lite er endret utvendig. Vi kan 

altså si at de er kulturminner og gir et musealt preg. Ordet autentisk innebærer noe ekte, 

opprinnelig eller pålitelig. Men hva betyr autentisk, hvilke krav stilles? En bygning er ikke 

autentisk i seg selv, men i forhold til noe. Begrepet autentisk brukes ofte i forbindelse med om 
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en bygning er pålitelig, det vil si ekte, eller kopi. En kopi er det når ny arkitektur ikler seg 

”historiske fasader”. Når verneverdige bygninger trenger utvidelse i dag, ser vi ofte at det blir 

stilt krav om at det skal gå tydelig fram hva som er nytt og hva er gammelt. Dette er en 

problemstilling når gamle bygninger skal utvides, for eksempel historiske hotellbygninger. 

Ved utvidelse av Øye hotell i Nordangsdalen planla eierne utvidelse i samme stil. 

Riksantikvaren krevde at det skulle være tydelig hva som var nytt og gammelt, og gjerne i stil 

med den tidsperiode tilbygget ble satt opp. Kulturhistorikeren Arne Lie Christensen bruker 

gjenoppbyggingen av Sagene lunsjbar som eksempel på kopi. Utvendig er huset en tro kopi, 

men det er tydelig nytt. Husets symbolverdi i bydelen er likevel så stor, sier Christensen, at en 

kopi er akseptabel (Christensen 2011:218). Beierbrua som i 1986 ble restaurert tilbake til 

utseendet fra 1837 kan være et annet eksempel. Visuell autentisitet vil si at en bygning kan 

oppfattes som autentisk dersom den har samme utseende som opprinnelig selv om det dreier 

seg om en kopi (Christensen 2011:212). I Karl Johan kvartalet har vi eksempler på dette.  

 I boken Kunsten å bevare bruker Christensen Vøienvolden gård på Sagene som 

eksempel på begrepet estetisk harmonisering (Christensen 2011:115ff). Selve formuttrykket 

var det viktigste, og ikke ønsket om å bevare originalmaterialene, skriver han. Målet var ikke 

nødvendigvis å rekonstruere det opprinnelige anlegget, men heller å gjenskape en tenkt 

idealtype. Denne typen restaurering var det mange av på begynnelsen av 1900- tallet, også i 

området ved Akerselva. Riksantikvarens utredning Verneverdi og utvelgelseskriterier fra 

1987, som fortsatt er aktuell, har en tankegang som går mer i retning av at det kan påvises mer 

eller mindre objektive verdier i det enkelte kulturminne (Christensen 2011:141). En kan ikke 

ta vare på et stort antall kulturminner uten å ta dem i bruk på en eller annen måte, skriver 

Christensen og nevner som eksempel at det er nødvendig å finne ny bruk av en gammel 

fabrikkbygning (Christensen 2011:196). Dette er Akerselva et svært godt eksempel på. Både 

Graah og Hjula er innvendig transformert til ny bruk som kontorbedrifter, IT-virksomhet, 

reklame, ulike kunnskapsbedrifter og innen underholdningsbransjen.  

 

Fabrikkjentene på Beierbrua - monumentet som forteller arbeiderhistorie   

Jeg har allerede nevnt at i 1986 reiste Oslo kommune en statue på Beierbrua som kalles 

Fabrikkjentene. Samtidig hadde arbeidet med rehabilitering og bevaring av Akerselva 

området skutt fart og ”Kulturminneprosjekt Akerselva” ble etablert med statlige midler i 

1986. En kan tenke seg at  det passet med en historisk utsmykking i forbindelse med 

rehabilitering av brua og hva var nærmere enn å hedre og minnes fabrikkjentene med et 
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monument? Ved den østre enden av brua står statuen av Oskar Braaten, som i sitt 

forfatterskap skrev om fabrikkarbeidersker og brukte jente som en hedersbetegnelse i 

motsetning til gjengs bruk av ordet.  

 Statuen av fabrikkjentene kan ses i sammenheng med nedleggelser av fabrikkene. 

Hjula og Graah, de store kvinnearbeidsplassene ved Beierbrua, ble lagt ned i siste halvdel av 

1950- tallet. Dette kan ses som starten på slutten av industrieventyret langs elva. Om lag 30 år 

etter kom statuen av fabrikkjentene. Kulturantropolog Aleida Assmann skriver i artikkelen 

”Memory, Induvidual and Collective” at 15 år etter at et monument er opprettet representerer 

det ikke lenger konkrete minner, men generaliserte minner (Assmann 2006:6ff). 

Fabrikkjentene ble en ”en materiell representasjon”. Statuen er en varig bærer av symboler 

som representerer arbeiderhistorie, hvis en forsøker å anvende Assmann. 

 

Egenskaper ved statuen 

Det er interessant også å se på hvordan statuen er utført av billedhugger Ellen Jacobsen. Det 

er fire kvinner i bronse på en sokkel. Jacobsen har brukt levende modeller, ikke ansiktene til 

virkelige fabrikkarbeidere, slik noen mener, men ansiktene til dem hun konkurrerte med om å 

få oppdraget. Tre av kvinnene på sokkelen har uttrykk som indikerer besluttsomhet. Kanskje 

symbol på vilje til kamp for å få bedre lønn og arbeidsforhold. Det fortelles blant annet at de 

fikk trekk i lønn hvis de kom litt for seint (Røde 2000:62). Den fjerde av dem virker mer 

tilbakeholden, som om hun vil holde igjen de andre. Kanskje er hun redd for å sette seg opp 

mot brukseieren. Jentene kan samlet framstå som et bilde på sterke, selvstendige kvinner som 

setter krav til arbeidsplassen. Kanskje er det dette budskapet Jacobsen vil ha fram, at 

fabrikkjentene var sterke kvinner og en viktig del av industriutviklinga langs elva. I boken 

Historie, minne, myte diskuterer Eriksen problematikk rundt hva et monument skal vise fram 

og gjøre tilskuerne delaktige i (Eriksen 1999:95). Hun skriver at det ofte kan være strid om 

dette ”på historisk grunn”. Og videre at det å reise et monument betyr å slå fast en mening, en 

tolkning, på den mest konkrete måte.  

 Jeg vil trekke inn en sammenligning med andre monumenter. I artikkelen  

”Holocaust-minnesmerket i Berlin” peker Helge Jordheim på at det i dag velges nye 

uttrykksformer i monumenter. Jeg forstår han slik at dette åpner for ulik fortolkning og at 

dette må være mulig. Blant annet kan det bidra til å engasjere publikum (Jordheim 2004:30). 

Reinhart Koselleck skriver i artikkelen ”War Memorials: Identity Formations of the 

Survivors” (Koselleck 2002:323) at monumenter skal fortelle om noe meningsfylt, ikke bare 

referere til historiske og politiske hendelser.         
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Jeg har ovenfor vært inne på at kvinnene på sokkelen gir et annet inntrykk enn fabrikkjentene 

Braaten skrev om: ”Det er aa gaa fra kammerset til spinneriet og fra spinneriet til kammerset! 

Længer kommer vi ikke i detta livet. Og Nordre Gravlund ligger straks ovenfor, så vi trænger 

ikke dra saa langt naar vi har sliti fra os her paa jorda, heller” (Turguide Akerselva, 

Bymiljøetaten). Men det finnes også andre beskrivelser om livet langs Akerselva. En 

blomstrende tekstilindustri ga nye arbeidsplasser for kvinner, et friere liv og mulighet for å 

greie seg sjøl. Fabrikkarbeidersker tjente mer og hadde mer fritid enn hushjelpene. De kunne 

skaffe seg pent, moderne tøy og pynte seg, jfr fortellingen om Harriet som er med i kapittel 4.  

En kan tenke seg at det store antallet unge jenter som jobbet på fabrikkene, var synlige i 

bybildet.    

 Statuen på Beierbrua kan ses som symbol på hundrevis av kvinner som arbeidet i 

fabrikker ved Akerselva fra ca.1850 til langt ut på 1970-tallet. Det ligger mye arbeiderhistorie 

og felles erindring i monumentet. Statuen kan tolkes som en reell historisk representasjon av 

gruppen fabrikkjenter. Fabrikkjentene kan være et symbol på modernitet og minnene om den 

industrielle revolusjon langs elva. Hva er sant og hva er feil, at Jakobsens framstilling viser 

stolte, sterke kvinner eller litteraturens elendighetsbeskrivelse?  Med andre ord, viser statuen 

en myte eller et kollektivt minne? Eller har begge deler noe sant og noe usant i seg? Jeg har 

prøvd å få fram at Jacobsens framstilling av kvinnene på sokkelen er åpen for fortolking og 

kan ha ulikt meningsinnhold. Hva som er sant og usant er ikke nødvendigvis avgjørende 

viktig, det kan tolkes inn ulike element av begge deler. Det behøver heller ikke være en 

motsetning mellom tolkingen i forkant av at det settes opp et monument og at tilskueren kan 

gjøre egne meningsfylte fortolkinger. Jeg mener at både Eriksen, Jordheim og Koselleck, som 

jeg har referert til over, kan brukes som støtte for dette. 

 

Hvordan statuen peker mot kollektiv erindring 

Kan statuen av fabrikkjentene bidra til å gjøre området Beierbrua til et sted å minnes 

arbeiderhistorien? I kapittel 5 viste jeg til at Anne Eriksen knytter begrepet stedliggjøring til 

fortidige minner. Et monument bidrar kraftig til å forsterke stedliggjøringen, skriver Eriksen 

(1999:95). Jeg mener at det Eriksen skriver om stedliggjøring også kan gjelde for statuen 

Fabrikkjentene. Kanskje er statuen Fabrikkjentene et sted hvor ”minnet krystalliserer og 

avsetter seg”, for å bruke Pierre Noras betegnelse på minnested (Nora 1989:7).  

 I kapittel 5 har jeg brukt begrepet felles erindring om kollektiv erindring, jfr Warring. 

Dette er relevant også i forbindelse med minnet om fabrikkjentene. Det Warring skriver om at 

felles erindring kan oppstå på ulik vis, opplevd og fortalt, kan også passe på arbeiderhistorien 
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ved elva. I Gro Rødes (red) bok Livet langs elva (2000), møter vi flere som er intervjuet om 

livet på tekstilfabrikkene rundt 1900. Det var vanlig at hele familier og flere søsken jobba 

samme sted. Hadde de familie der fra før, var det lettere å få arbeid. Fabrikken var en viktig 

del av familienes liv. Det fortelles om støv og skitt fra stoffer og maskiner, og at det ikke var 

rart at folk ble syke. Det var kraftig støy fra maskinene og vanskelige og harde arbeidsforhold 

gjorde at arbeiderne begynte å organisere seg fra siste del av 1800-tallet. Men det var ikke 

bare slit, det fortelles også om hygge og trivsel på jobben. Ei kvinne som begynte å arbeide på 

Graah rundt 1920, forteller at hun hadde samme jobben der hele tida, at hun trivdes og syntes 

at hun tjente godt (Røde 2000:70-74). Waldemar Carlsen var alene hjemme fra han var 4 år og 

mora var på fabrikken. Han minnes hvordan hun sprang av sted om morgenen, hjem for å lage 

mat i middagspausen, og tilbake på jobb i full fart etter å ha slukt maten. Olaf Nordvang, født 

i 1874, forteller om konas slit. Barnet ble passet av ei kone i nærområdet, ”og så gikk a på 

arbe`, hu sleit forferdelig”. Dette, og lignende minner fra Akerselvas arbeiderliv, deles av 

mange, bevares og spres ut gjennom muntlig fortelling og i skriftlig form.  

 Et intervju i boka Livet langs elva av Gro Røde, kan være et eksempel på en fortelling 

om arbeidsforholdene i tekstilindustrien i siste halvdel av 1800-tallet:  

 Jeg har gått og tenkt på det der, på den jobben som dissa jentene hadde som måtte pusse de 

 maskinene etterpå. Søsteren min – hu blei jo syk der hu. Du vet, maskinen var full av lo  og 

 olje, det var ikke noe som het støvsuger. Tenk på den jobben! Søsteren min, hun fikk jo 

 plevritt der, hun. Stengulv, vet du. Og da måtte `a ligge på det kalde stengulvet også, og 

 pusse dissa maskina (Røde 2000:64).  

 

Vi ser at det er store kontraster i fortellingene om folks liv og arbeid langs elva. Det så vi også 

i fortellingene fra Brenna og Apotekergården i kapittel 4. Og antakelig var det slik det var.  

 

Avslutning 

Jeg har i dette kapitlet prøvd å vise at området ved Beierbrua står sentralt i industri- og 

arbeiderhistorien ved elva. Det er mange fortellinger om gründere og arbeidsfolk som hadde 

sitt virke her. Det er mange elementer som gjør arbeiderhistorien nær. Som denne 

gjennomgangen har vist, er det tett med industrihistorie og arbeiderhistorie knyttet til bevarte 

bygninger ved Beierbrua. Bygningene er ikke lenger fabrikker, men det ytre kan være et vitne 

og kulisse for industri- og arbeiderhistorie. Bygningene er i stor grad autentiske, men ikke 

preget av industriproduksjon i dag. Innmaten i bygningene er skiftet ut, fra støyende 

maskiner, støv og skitt til kontorvirksomhet. Arbeiderhistorien er i hovedsak representasjoner 
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i form av fortellinger om livet i og utenfor fabrikkene. Et konkret eksempel på representasjon 

som også er en gjenstand, er statuen Fabrikkjentene.  
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7 Spigerverket - fra landsbygd til industri - til by  

 

Innledning 

Spigerverket er en annen historie enn tekstilfabrikkene ved Beierbrua. Det begynte med jern 

og spiker i 1853, senere ble stål et viktig produkt. Spigerverket ble et av Norges største 

industrikonsern. På høyden var det 2200 mann i arbeid og dessuten datterselskap over hele 

Norge. Spigerverket startet opp omtrent samtidig med de store tekstilfabrikkene langs elva. 

Tekstilindustrien måtte gi tapt midt på 1950-tallet på grunn av konkurranse fra lavkostland, 

men Spigerverket ekspanderte videre fram til 1989, da det ble lagt ned i Nydalen og det meste 

av produksjonen ble flyttet til Mo i Rana. Spigerverket hadde etter hvert vokst seg stort også i 

arealbruk og da verket ble lagt ned ble store områder ledig for annen virksomhet. Dette var et 

attraktivt areal med beliggenhet nær Oslo sentrum. Det er lett å tenke seg at hit kom det 

plasskrevende virksomheter som hadde økonomi til å bygge nytt på ledige tomter eller å sette 

gamle bygg i stand for gjenbruk. 

 Når en skal beskrive Spigerverktomta i dag må en ha to perspektiver samtidig.   

Det ene perspektivet er moderne bygninger og ny teknologi. Området er preget av 

toppmodernitet, både bygningsmessig og når det gjelder aktivitet. Her finner vi noe av Norges 

mest moderne industri. Samtidig kan en gå et skritt tilbake og ta det andre perspektivet, og se 

at dette er et område som også representerer fortiden. Hvis en ser etter fortidens industri, er 

det lett å finne spor.  

 Analysen av Spigerverket blir et annerledes kapittel, både det moderne og det 

fortidige. Men det er annerledes også fordi begrepet modernitet gjelder både nåtiden og 

fortiden. Spigerverket var moderne og førende med siste variant av teknologi. Dagens 

aktivitet på Spigerverkstomta er også bærende for teknologien. Jeg har valgt å omtale 

Spigerverksområdet fordi det viser kontraster og forskjellighet ved elva. Det er tydelige rester 

av industritiden, men det er det nye som er mest iøynefallende. Spigerverket er kanskje det 

området ved elva som tydeligst forteller om både industriens historie og framveksten av ny 

moderne teknologisk virksomhet innenfor et avgrenset område. En kan kanskje si at her føres 

vi inn i vår tids industrihistorie, som også er en del av elvas historie. 

 I dette kapitlet undersøker jeg om det går an å vandre på Spigerverkstomta i Nydalen 

og oppleve historien. Viser arkitekturen, bygningene, at dette er et sted med en sterk 

industrihistorie og at her ligger en stolt del av Norges industrihistorie?  
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Landskapet – store kontraster  

Spigerverkstomta er en del av Arbeidermuseet ved elva, men det viser en annen side av 

industriens historie ved elva, kan en si. Området har fått ny industriell oppblomstring; 

moderne teknologisk virksomhet, servicebedrifter og utdanning har flyttet inn.  

” Spigerverket framstår på en måte som nytt og moderne i forhold til fortellingene om Hjula 

og Graah”, sier Dag Andreassen. Han vektlegger at Spigerverkets historie er viktig 

industrihistorie. ”Det gjelder å både se landskapet slik det er nå og få fram det som var før. 

Både det som var før og det som er nå, er en del av Oslo-historien”, sier Andreassen.  

Jeg bruker vandringsguiden for å beskrive Spigerverket slik vi ser det i dag og starter på 

plassen som i dag kalles Gullhaug Torg i Nydalen. Guiden forteller at dette torget ligger i 

sentrum av det gamle Christiania Spigerverk. Plassen ble kalt Bikkjetorget, antakelig fordi 

Spigerverkets vakthus med vakthunder lå her. Vandringsguiden beskriver utsikten fra 

Gullhaug torg slik: 

 Den store redskapsfabrikken er bevart. Riksteaterets Oslo-scene er i en av de nyere 

 bygningene fra 1960-tallet. Når vi ser mot øst kan vi forestille oss de store smelteverkshallene: 

 De nye kontorbygningene med TV2s studioer lengst oppe i rekka har omtrent samme 

 beliggenhet, retning og høyde. Ser vi sørover nedover elva ser vi betongkonstruksjoner i elva 

 som er rester etter galvaniseringsbyggene som lå over elva. Disse ble revet for å åpne opp 

 elva og gi plass til nybygg.  

 

I teksten over gis en omtale av bygg som er igjen av Spigerverket. Samtidig er dette bildet slik 

at vandreren langs elva, hvis han ser, kan forestille seg hvordan det var. Nye bygg der den 

store smelteverkshallen lå har samme retning og høyde. Det gjør at en lettere kan forestille 

seg hvordan området var med den store hallen. Dette kan kanskje ses som en visuell 

autentisitet i nybyggingen, selv om selve byggene er helt ulike (Christensen 2011:212). Men 

det meste av industribyggene er borte, arbeiderne, forurensinga og støyen.  

 Redskapsfabrikken er den eneste av Spigerverkets gamle industribygninger som er 

bevart. Logoen CS (Christiania Spigerverk) er tydelig synlig på taket av frontbygningen. 

Fabrikken ble reist fra 1877 i flere etapper. Bygningen er en langstrakt lav teglsteinsbygning 

som strekker seg oppover på venstre side av elva. Fronten på bygget som vender inn mot 

torget har en staselig utforming, som er typisk for andre bevarte bygninger fra samme epoke 

(1850-tallet), som Hjula, Graah og Nydalen Compagnie. I Redskapsfabrikken foregår i dag 

redskapsproduksjon, blant annet den kjente Norgesspaden. Dette er det som er igjen av 

tradisjonell industriproduksjon på Spigerverkstomta. Deler av Spigerverkets verktøy og 

maskiner ble bevart og noe av dette er samlet på Norsk Teknisk Museum i utstillingen 

Industrien langs Akerselva.  
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Det er naturlig å nevne en ingeniør ved Elkem, Calle Kaas, spesielt. I samarbeid med de 

ansatte har han en stor ære for at redskapsfabrikken kom opp og stå og har vist seg levedyktig 

under Fiskars eierskap. Et nytt selskap med navnet Christiania Spigerverk fortsatte 

produksjon av sluttproduktet spiker (trådstift). I en periode ble det produsert mer spiker i 

Nydalen enn i Spigerverkets tid. Spikerproduksjon i Nydalen ble nedlagt i 2010. En annen 

bevart industribygning fra Spigerverket er jernlageret og adjusteringshallen fra 60-tallet. Den 

ligger ved siden av redskapsfabrikken inn mot Gullaug Torg. Her holder Riksteatret og 

Rikskonsertene til i dag. Denne bygningen har ikke redskapsfabrikkens staselige preg, men er 

en funksjonalistisk bygning i pakt med sin tid. Både redskapsfabrikken og adjusteringshallen 

er eksempler på gjenbruk av gamle fabrikkbygninger, tilpasset dagens behov og etterspørsel.  

 Det kan være interessant å se nærmere på hvordan prosjektgruppa for vandrings-

guiden tenkte når de skulle lage og presentere fortellinger om Spigerverkstomta. Om dette sier 

Andreassen at det var viktig for prosjektgruppa ”å få fram mangfoldet i industrisjangre, 

fokusere på gjenbruk og at hva som foregår nå også har en verdi”. Andreassen mener at det 

trenger ikke bare være de spektakulære gamle industribyggene som er viktig når det gjelder 

området hvor Spigerverkets gamle bygninger ligger. ”Det kan også være interessant å stå midt 

på Bikkjetorget (Gullhaug torg) og se det landskapet som er nytt, hvis man får fram det som 

var der tidligere”. Her vil jeg føye til at vandringsguiden har en viktig funksjon ved å få fram 

fortiden, men vandreren må også ha evnen til å se.  

 

Bakke Mølle – lenken til lekmannsbevegelsen mangler  

Langs elva sørover fra Gullhaug torg og nær der Spigerverkets industrihaller lå, ser vi et stort 

staselig eldre bygg i rød teglstein og med ornamentlignende utforming av vegger og vindu. 

Dette er Bakke Mølle. Bygningen står slik den ble gjenoppbygd etter brann i 1924, og er nok 

et eksempel langs elva på at stilen på industribygg var viktig. Denne bygningen må ha stått i 

sterk kontrast til Spigerverkets industrihaller. Hannoverskolens arkitektur, som Oluf Roll tok 

med til Oslo og som vi ser i mange av teglsteinsbyggene langs elva, kan også være 

gjenkjennelig her. Det var Hans Nielsen Hauge som startet opp Bakke Mølle i 1811 etter et av 

sine mange fengselsopphold. Hauge er kjent som predikant og fattigmannsvenn og stiftet den 

kristne bevegelsen Haugianerne. Han ble fengslet fordi han drev med forkynning utenfor 

kirken, noe som var ulovlig. Mølla skulle skaffe brød til byens mange fattige. Bakke Mølle 

brant flere ganger, bygd opp igjen, og ble i 1932 solgt til Bjølsen Valsemølle. Etter hvert ble 

mølla helt omringet av Spigerverket og i 1941 flyttet Valsemølla all virksomhet til Bjølsen og 

Spigerverket kjøpte bygningen. At Bakke Mølle ble rasjonaliseringskontor sier noe om 
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utviklingen i industrien. Stoppeklokkene kom inn etter 1945. Bygningens historie sier også 

noe om at mange små virksomheter ble omorganisert og samlet i større enheter. I Nydalen ble 

Spigerverket dominerende. 

 Det er interessant at Hans N. Hauge har hatt en rolle i dette området. Han hadde 

virksomhet her i flere år, og da ville det være naturlig at han hadde tilhengere i området som 

var med i legmannsbevegelsen. Striden mellom kirken og lekmannsbevegelsen er en av de 

klassiske konflikter i norsk historie. Om dette satte preg på Nydalen og om det varte også inn 

i industriperioden, forteller vandringsguiden ikke noe om. Jeg har heller ikke funnet dette 

omtalt i de lokalhistoriske bøkene jeg har lest. Kanskje kan noen ta spørsmålet videre. 

 

Rester etter arbeiderliv  

Spigerverket ble ikke bare en dominerende industri i Nydalen. Det ble et helt samfunn. Det 

var viktig at arbeiderne kunne bo nær arbeidsplassen, arbeidsdagen var lang og slitsom og det 

var ikke enkelt å ta seg fram lange veger fra bolig til arbeidsplass. Det ble derfor bygd 

arbeiderboliger i området og bedriften hjalp arbeidere med å skaffe seg egen bolig i 

nærområdet. På det meste bodde 2000 mennesker i Nydalen. Det var skoler, butikker, 

fritidsaktiviteter som sangkor og idrettslag og barn lekte i gatene rundt. Vandringsguiden 

beskriver dette slik: ”Rundt fabrikkene ble det skapt et lokalsamfunn med tette bånd mellom 

de 2000 menneskene som bodde og jobbet i Nydalen”. Beveger en seg utenfor Gullaug Torg 

og gangveien langs elva, kan en se flere typiske arbeiderboliger i tre. Et eksempel er 

Gjerdrumsvei 3, bygd i 1870-årene. Et annet er Dampen i Gjerdrumsvei 1, der Spigerverket 

hadde kantine, og som i dag er samfunnshus for Nydalen. 

 

År 1989 - nedleggelsen av Spigerverket 

Andreassen sier at de ønsket at guiden skulle vise et tidsspenn og representativitet fra ulike 

industriperioder langs elva, for eksempel i Nydalen, hvor det legges vekt på året 1989 som 

starten på fortellingen. Han sier at man ville ta med opplevelsen for de som var med på 

nedleggelsen av Spigerverket. ”Men vi sier ikke at det var galt eller ille. Vi framhever det som 

en naturlig del av utviklingen i et urbant område som vi ser her”. Når fortellingen om Nydalen 

starter det året Spigerverket ble lagt ned, gir det en dramatisk start og fører rett inn i en 

klassisk konflikt i norsk historie. Det ble et spørsmål om Jernverket i Mo i Rana eller 

Spikerverket skulle leve videre, sentrum mot utkant. Jernverket vant. Denne typen konflikt er 

noe vi kjenner igjen fra mange saker om flytting av industri siden 1980-tallet. Avviklingen av 

Spikerverket ble den første store manifestasjon av arbeiderkamp for å beholde arbeidsplasser. 
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Det ble kamp innad i fagforeningen Jern og Metall og Arbeiderpartiets Oslopolitikere kjempet 

mot sin egen industriminister. Media hjalp til med å få fram budskapet. Det var også nytt. En 

kan si at vandringsguidens beskrivelse av Nydalen, starter med bakgrunnen for de store 

strukturendringene i området. Men at dette også er viktig norsk industrihistorie, kommer 

kanskje ikke helt tydelig fram. 

 

Bystyrebehandling av kommunedelplan for Nydalen 

Det var en stor diskusjon i Oslo Bystyre da kommunedelplan for Nydalen var til behandling i 

slutten av 1990
29

. Det var blant annet spørsmål om bevaring og riving av verkstedhallene. 

Skulle noe av dette bevares, som et tidsvitne, eller skulle elva åpnes helt opp.  

 Jeg vil rette fokus spesielt på diskusjonen om å bevare galvaniseringsbyggene som var 

bygd over elva, fordi den viser at det fortsatt var krefter som prøvde å beholde flere 

arbeidsplasser i Nydalen. En av dem som kjempet for å bevare disse byggene var Tor 

Aspengren, tidligere LO leder, som i 1988 hadde blitt valgt inn i Oslo bystyre. Han hadde selv 

arbeidet på Spigerverket, og hans far før han. I referatet fra saken kan vi lese at han reagerte 

på at det i planen ble brukt betegnelser som næringsvirksomhet med mere om bruk av 

industrilokalene. Det var altså sterke krefter for å beholde industri i området. Å ta vare på 

noen av hallene kunne være en måte å få dette til på. Men industriens forkjempere nådde ikke 

fram i denne saken heller. Et flertall i bystyret vedtok planen som innebar riving av 

galvaniseringsbyggene og åpning av elva. Resultatet ble riving av hallene og bevaring av 

fundamenter for å vise byggemåten. Disse restene skulle vise hvor galvaniseringsbyggene sto 

og gi en forestilling om hvordan de var bygd over elva, hvordan det en gang var. Men her er 

ikke fortiden tydelig. Vandreren må se og lese tegn i landskapet for å oppdage dette.  

 

 

En historiker, en forfatter og en byplanleggers perspektiver  

"Akerselva har et sterkt topografisk uttrykk", skriver Tallak Moland. Landskapet med elv, 

fossefall, vegetasjon og fabrikkbygninger danner et tydelig uttrykksfullt bånd gjennom byen 

(Moland 2011:178-179). ”Å bevege seg langs Akerselva”, skriver han, ”er å bevege seg i 

fortidens landskap. Sporene fra den første industrielle perioden er mange og godt synlige”. 

Men han skriver også at Nydalen har fått et urbant preg, det er bygd mye og det er bygd høgt.  

Her beskrives egentlig mangfoldet og ulikhetene. Og dette blir veldig tydelig når en 

sammenligner Beierbrua og Spigerverket. Disse to områdene framstår på mange måter som 
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kontraster i museet langs elva. Jeg har da også valgt ut disse to områdene fra Vandringsguiden 

for å få fram ulikhet i museet langs elva. 

 Forfatteren Kjartan Fløgstad tar utgangspunkt i Min første lesebok med illustrasjoner 

av arbeidermaleren Reidar Aulie når han skildrer omforminga av Spigerverklandskapet i 

Nydalen, ingenmannslandet mellom by og land, i essaysamlinga Antipoder  

(Fløgstad 1996:228).  

 Kjem vi til dette grenselandet i dag, er det barndommens gate vi svingar inn i, sjølv om vi 

 aldri før har vore der. Her har vi gått heile alfabetet frå bokstav til bokstav, frå vokal til  

 konsonant. Men stadene, der verda første gong blei til raude vokalar og svarte konsonantar 

 blir stadig mindre og meir utydelege. Spinneri, veveri og spigerverk har blitt til Nydalen Park, 

 næringspark og software, Know-how og high tech.  

 

At byen med leiegårder arbeider seg utover fra sentrum og inn i det gamle grenselandet, 

beskriver Fløgstad som linjer i byens skrift som går sammen i den store, etterindustrielle 

urbane fortelling. Fløgstad gir her et malende bilde på utviklingen i Nydalen med å bruke 

læring av alfabetet. Her kan tilføyes at Aulie hadde atelier like ved Spigerverkets 

verkstedhaller og er kjent for sine malerier fra arbeidermiljø ved elva. Han har derved gjengitt 

og udødeliggjort noe av industrimiljøet ved Akerselva.  

 I boka Oslo Steder i byen (2013) skriver arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn 

om Akerselva: "Knapt noe sted i landet kan en skiftende industrihistorie gjennom flere 

hundreår dokumenteres og fortelles så tydelig og mangefasettert som her" (Butenschøn 

2013:163). "Like mange arbeider i bygningene nå som i tekstilindustriens stoltere dager, det 

er stadig nyskaping og initiativ som står på dagsordenen, men det er en annen stillhet i 

lokalene" (Butenschøn 2013:159). Butenschøn legger altså vekt på det moderne i det nye, at 

det har skjedd en stor, ny utvikling langs elva. Dette området er i dag det fremste i Norge 

innen ny teknologiutvikling. Det gir et moderne landskap. I Vandringsguiden kan vi lese at 

Spigerverket er omgjort til en av Oslos største nye områder for næring, bolig og utdanning. En 

kan godt si at Nydalen har hatt en utvikling i pakt med viktige endringer innen teknologi. I 

følge guiden er det i dag 20 000 personer som har sitt daglige virke bare i Nydalen. Disse 

jobber stort sett innen kultur og utdanning, IT eller andre kontorrelaterte yrker.  

 Historikeren Moland, forfatteren Fløgstad og byplanleggeren Butenschøn, forteller her 

det samme, men på ulike måter. Det er transformeringen av Nydalen etter nedleggelsen av 

Spigerverket det handler om. Fløgstad har den mest dramatiske beskrivelsen, men alle tre 

beskriver at omforminga eller transformeringa av Spigerverkstomta er tydelig og 
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gjennomgripende. Begrepet gjenbruk brukes til vanlig om ny bruk av gamle bygninger. Men 

her ligger det nær å snakke om gjenbruk av hele området. For eksempel at tomter er gjenbrukt 

til boligbygg. Dette området er altså gjenbrukt på en annen måte enn vi ser det i området ved 

Beierbrua.  

 Jeg har tidligere vært inne på at det er stor kontrast mellom Spigerverkets tidligere 

bråkete og forurensende industri innenfor høye gjerder og dagens bilde med åpen elv, joggere 

og turgåere, nye bygninger, restauranter og badeplass i elva nedenfor Gullhaug torg. Det som 

preger området mest er de mange bygningene i betong, stål og glass. En kan si at den nye 

arkitekturen på Spigerverkstomta signaliserer den høgteknologiske næringsutviklingen i 

området. Jeg har i kapittel 6 trukket fram hvordan geografen Tuan karakteriserer gamle 

bygninger og anvendt dette på de gamle fabrikkbygningene ved Beierbrua. Tuan har også 

relevans for moderne bygninger slik som på Spigerverkstomta. Han skriver: "The modern 

built environment even maintains a teaching funktion [...]". De nye bygningene på 

Spigerverkstomta kan være vår tids monumentalbygg, signalisere "splendor" for å bruke hans 

uttrykk (Tuan 2011:116).  

 

Akerselva Miljøpark kom til Nydalen da Spigerverket ble lagt ned 
 

Da tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck i 1986 tok initiativ til en omfattende 

handlingsplan for området langs Akerselva, var ikke museumstanken der enda. Men i dag kan 

vi se at åpning av elva, rensing, bevaring og turområde i regi av Akerselva Miljøpark la 

grunnen for museet langs elva, og dette har jeg tatt opp i kapittel 3. I første omgang var ikke 

Nydalen innlemmet i planen. Det kom først senere i forbindelse med nedlegging av 

Spigerverket.  

 

Elva ble rekreasjonsområde 

Da man kunne anlegge turvei gjennom Spigerverkstomta også, kunne det endelig bli mulig å 

lage en helt sammenhengende turvei langs Akerselva. Det betydde selvsagt mye for 

publikums bruk av elva som rekreasjonsområde. 

 Etnolog Ingun Grimstad Klepps doktoravhandling fra 1995, På stier mellom natur og 

kultur – Turgåeres opplevelser av kulturlandskapet og deres synspunkter på vern, omfatter 

blant annet intervju med mennesker som går langs Akerselva om deres forhold til elva og 

området. Om Akerselva Miljøpark skriver hun at planen var på mange måter banebrytende. 

En ting var at den åpnet for et storstilt vern av industriarkitektur, boliger så vel som 

industribygg og anlegg. En annen ting, skriver Klepp, var at planen var sektorovergripende og 
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forente kulturminnevern og naturvern med utviklingen av park og turveisystem. Et tredje 

forhold var at byen, og byen som rekreasjonsområde ble framhevet (Klepp 1995:207).  

 Rensing av elva og vern av elveområdet og industribygninger var viktig, ja en 

forutsetning for at folk tok i bruk elva som rekreasjonsområde. Selv om det kanskje ikke 

finnes tall som kan bekrefte dette, er det rimelig å tro at vandringen langs Akerselva økte 

betydelig etter at Miljøparken hadde blitt etablert langs hele elva. Det var vanskelig å komme 

fram til fots langs elva på grunn av vegetasjon, mangel på stier og industrianlegg. Nå ble 

gangveger utbedret og nye ble anlagt. Målet var sammenhengende turveg langs hele elva. 

Uten Sissel Rønbecks initiativ i 1986, hadde antakelig bruk av Akerselva som tur- og 

rekreasjonsområde tatt mye lengre tid. Da Oslo feiret tusenårs jubileum for byen ble det blant 

annet markert med en lysvandring langs Akerselva. Vandringen ble så vellykket at det har 

blitt et årlig arrangement. Det er underholdning og opptredener langs hele elva, mest av lokale 

krefter, men også profesjonelle. Dette opplegget har skapt stor oppmerksomhet og 

engasjement om elva. Jeg vil tro at elvevandringen kan være et av flere elementer som har 

bidratt til at en så et potensial for museum ved elva. 

 Her vil jeg ta med et lite glimt fra det Grimstad Klepp skriver om informasjon langs 

elva. Klepp skriver at den lettest tilgjengelige informasjonen om Akerselva, ut over egne 

minner og opplevelser, er å lese på de oppsatte plakatene. Dette hadde de fleste hun intervjuet 

gjort, og de kunne tenkt seg flere slike. En av dem som bor i området mener på den andre 

siden, at det kan bli for mye. Både for sterk fysisk tilrettelegging og for mange plakater gjør 

området ”for strømlinjeforma” og ”det er liksom ikke sånn museum heller”. For ham har 

plakatene ingen verdi, han vet jo i alle fall langt mer enn det som står på dem, skriver Klepp 

(1995:232). Her ser vi at ordet museum er nevnt, men mer som en kontrast. Slik denne 

mannen uttrykker sine tanker, kan en kanskje forstå at å få folk til å se museet langs elva er en 

stor utfordring, og særlig der det er så mye nytt som på Spigerverkstomta i Nydalen. Ut fra 

Klepp sin undersøkelse kan vi lese at det etterlyses informasjon, og vandringsguiden kan da 

være en viktig ny informasjonskilde. Samtidig  gis det uttrykk for at det ikke er ønskelig med 

for mye tilrettelegging. Folks forventninger og krav har sikkert endret seg siden Klepps 

undersøkelse. Men det kan fortsatt være slik at det er landskapet og naturopplevelsene langs 

elva som er viktigst for mange av dem som ferdes der.  
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Avslutning 

Nydalsbyen og Spigerverkstomta inngår i det lange Arbeidermuseet ved Akerselva. Museum 

er nok ikke den tanken som ligger nær når en ferdes her. For de fleste er det arbeidssted, 

bosted og friluftsområde med elva som en sentral attraksjon. Det mest iøynefallende ved dette 

området i dag er de nye moderne bygningene. Men området er industri- og samfunnshistorisk 

interessant – både i Oslos historie og i hele Norges industrihistorie. Spigerverkets historie er i 

stor grad en moderne industrihistorie, selv om virksomheten startet midt på 1800- tallet. Jeg 

legger vekt på at en viktig del av fortellingen om Spigerverket er nedleggelsen av en 

storindustri og transformasjonen av området etter nedleggelsen.  

 Ideen bak Akerselva Digital er ”å gjøre det usynlige synlig”. Dag Andreassen sier det 

slik: ”Det gjelder å både se landskapet slik det er nå og få fram det som var før [...]”. 

Vandringsguiden gir med tekst, lyd og bilder, en forestilling om hvordan Spigerverket kom til 

å dominere området og hvordan det så ut mot slutten av virksomheten. En kan med eget blikk 

tydelig se rester av industrien, hvis en vil se. 
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8 Hvordan kan vi forstå Arbeidermuseet som et museum 

 
Innledning 

I denne oppgaven undersøker jeg hvordan vi kan forstå Arbeidermuseet som et museum og 

om det gir mening å kalle hele området for museum. Jeg spør om Arbeidermuseet kan 

kategoriseres under en kjent type av museum eller trenger vi en ny betegnelse?  

 Mitt utgangspunkt er at Arbeidermuseet på flere måter er et annerledes museum. I 

utstillingen er det få gjenstander. Utstillingsrommene forteller historier om folk som arbeidet 

og levde langs elva i industriperioden. Fortellingene skaper og gjengir sted og rom. Det er i 

hovedsak tekst som forteller og dette er tydelig i fortellingen om mønsterveversken Dorthea 

Biseth. På vandring langs elva er det vandringsguiden for Akerselva, Akerselva digital, som 

forteller elvas industrihistorie.  

 Før museet ved elva ble etablert hadde Akerselva lenge vært et populært tur- og 

rekreasjonsområde. Prosjektet Akerselva Miljøpark innebar vern av elva og elveområdet, 

rensing av elva, sammenhengende turveg og opparbeiding av parkanlegg langs elvebredden.  

Lokalhistoriske bøker var en kunnskapskilde om elva, en kunne delta på turer med guide i 

deler av området og Oslo kommune Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten) ga ut en hendig trykksak 

Turguide Akerselva. Forskjellen etter sommeren 2013 er at den digitale guiden nå har blitt 

operativ. Akerselva digital forteller elvas historie. Besøkende kan med mobil bevege seg i 

området som i et museum. Folk kan også sitte hjemme i egen stue med PC eller nettbrett og 

”besøke” museet. Et underliggende premiss for at man skal forstå Akerselva som museum, er 

at man får en museumsfølelse. Akerselva digital har potensial til å "skape" et museum fordi 

det digitale systemet får til å fortelle mer systematisk om elvas historie enn det som er mulig 

uten dette hjelpemidlet.  

   

Sammenligning med andre industrimuseer og arbeidermuseer 

Det kan være naturlig å sammenligne Arbeidermuseet ved elva med andre industri- og 

arbeidermuseer. Jeg spurte mine informanter om andre museer hadde vært en inspirasjon. Det 

er Arbejdermuseet i København og Økomuseumsbevegelsen som nevnes oftest. En har også 

sett på arbeidet i Nettverket Europeisk industrirute, som startet i Ruhr-distriktet da store 

industriområder ble lagt ned, og som Norge også nå deltar i gjennom historiske 

industriområder som Tyssedal kraftverk og Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan.  
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Industriarbeidermuseet på Rjukan er etablert i opprinnelig bygning og maskinene som vises er 

autentiske og plassert i sitt rette miljø, men dette kan best sammenlignes med et 

gjenstandsmuseum. Selv om etableringen av museet kan ha hatt positive virkninger på Rjukan 

som by, er byen ikke integrert i museet slik som Akerselva er det. Tyssedal kraftverk er 

restaurert og åpent for omvisninger og tur gjennom turbinene. Her er det også selskapslokaler 

og restaurant. Både Rjukan og Tyssedal er eksempler på kulturarvsbygninger som er på sitt 

opprinnelige sted. Arbeidermuseet langs Akerselva er lengre og mer omfattende enn disse to 

museene. Men samtidig er det mer kompakt enn Ruhr-området, der det er store avstander 

mellom anleggene i det som kalles Ruhr-distriktet.  

 Arbejdermuseet i København har en imponerende mengde gjenstander/samling som 

viser hvordan arbeidsfolk bodde og levde. Utstillingene er i opprinnelige arbeiderleiligheter 

og innredet som boliger i en stor murgård i et av Københavns gamle arbeiderstrøk. Alt er 

samlet innendørs i utstillinger. Dette museet har ikke noe landskapsperspektiv. Men tanken 

bak og ideen om et arbeidermuseum i København og i Oslo kan ha likheter. Begge steder er 

det vekt på fortellinger om arbeideres liv og boligforhold.  

 I museet ved elva er det bygninger som står igjen. Innholdet i fabrikkene er borte. Et 

fellestrekk med eksemplene jeg har nevnt ovenfor er formidling av arbeiderkultur og bevaring 

av industrielle kulturminner. Dag Andreassen ved Teknisk Museum bruker begrepet 

industrikulturell turisme om muligheter som ligger i historiske industriområder som 

Akerselva. Morten Nordlie, Sagene bydel, sier at Akerselva har potensial som turistområde, 

men at turistene må få hjelp til å finne fram. Viktige oppgaver for industri- og arbeidermuseer 

er også det Eriksen skriver om at museer er et sted for produksjon og organisering av 

kunnskap (Eriksen 2009:23).  

 

Finner vi Arbeidermuseet igjen i kjente museumstyper?   

For å komme nærmere Arbeidermuseet som museum, ser jeg på noen kjente museumstyper, 

folkemuseer, friluftsmuseer, økomuseum. Her er det innhold som karakteriserer museet. Jeg 

vil også se på hvordan egenskaper kan beskrive museet, slik Janet Marstine gjør det.  

 Det er stor bredde i folkemuseene; fra Norsk Folkemuseum på Bygdøy og Maihaugen som 

er de eldste, største og mest kjente til små bygdesamlinger. Arbeidermuseet er ikke noe 

folkemuseum. For det første er det ikke noen katalogisert autentisk gjenstandssamling her. 

Det er heller ikke et avgrenset område for utstilling av verneverdige bygninger som ikke er i 

bruk lenger.  
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Arbeidermuseet har mer likhet med friluftsmuseer. Disse ligger gjerne i et landskap og har en 

utendørs samling av kulturvernbygninger. Men et friluftsmuseum er vanligvis et avgrenset 

område der museet har råderett over området og der alle eller de fleste bygningene eller 

konstruksjonene er kulturminner, eller i alle fall fortidige. Det er ikke tilfellet med 

Arbeidermuseet. Det har en uklar avgrensing, det er en blanding av nytt og fortidig og det er 

ikke museet, men Oslo Kommune som har råderetten over området.  

 Noen av informantene mine sammenligner Arbeidermuseet med Norsk Folkemuseum  

på Bygdøy. De framhever at Arbeidermuseet har en fordel, at det er mye flottere med bevarte 

bygninger i sitt opprinnelige miljø. Betegnelsen ”bygninger på rot” brukes i omtalen av 

Arbeidermuseet. Det vil si at bygningene har sin opprinnelse her i motsetning til bygninger 

som er flyttet til et friluftsmuseum. Informanten Gro Røde sier: "Jeg ser på oss som 

Folkemuseet. Det er bare mye flottere her. Husan står der de hører hjemme og har en 

kommunikasjon med landskapet som er helt unik, mens ute på Folkemuseet er alle hus revet 

og mistet røttene sine". Hun merker at når hun bruker dette bildet i formidlingen så ser folk 

plutselig konseptet: ”Oh ja, så Sagene skole inngår i Arbeidermuseet og Sagene Folkebad og 

Myren verksted. Ja, vel ja, stort friluftsmuseum”. Lars Roede skriver om friluftsmuseer at et 

kjennetegn er bygninger i full størrelse og tre dimensjoner, ”men god scenografi og 

supplerende informasjon må til for å engasjere mottakerne av budskapet”(Roede 2010:83). 

Denne beskrivelsen kan vise at en sammenligning mellom friluftsmuseum og Arbeidermuseet 

er relevant.  

 Kanskje er Arbeidermuseet et økomuseum?  I innledningen har jeg blant annet referert 

til at kulturhistorikerne Ragnar Pedersen og Anne Eriksen vurderer at økomuseumstanken har 

hatt betydelig innflytelse på norske friluftsmuseer etter 1970. I budsjettproposisjon nr 1 for 

2012 ser vi at betegnelsen økomuseum er brukt: ”Ideen er å utvikle dette som et økomuseum, 

der elvas miljø og eksisterende bygningsmessige landskap står i sentrum for formidlingen”. 

Dag Andreassen nevner også i intervjuet at økomuseum som ide var inne i en tidlig fase i 

planleggingen av Arbeidermuseet.  

 Jeg vil se nærmere på hvordan noen forskere beskriver typen økomuseum. Eriksen 

viser til Arne Lie Christensen som definerer økomuseer som at ”[...]de er definert i forhold til 

et territorium, et visst geografisk område med sin befolkning". Området som helhet erklæres 

mer eller mindre som museum. Museets egne fagfolk skal bidra til lokal virksomhet (Eriksen 

2010:68). I Økomuseumsboken- identitet, økologi, deltakelse hevder John Aage Gjestrum at 

Økomuseets ide er knyttet til menneskets behov for å forstå det stedet det tilbringer 

mesteparten av sitt arbeid og sosiale liv. Dette impliserer at det er mer enn en kategori eller 
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museumsform. Gjestrum omtaler lokalbefolkningen som aktører i økomuseet (Gjestrum og 

Maure 1988:41). Han viser også til flere eksempler på at museumstiltak som er vokst fram for 

å vise arbeiderkultur i et industrielt miljø, gjerne har tilknytningspunkter til 

økomuseumsideene. Dette er museer som ofte ble ”[...]båret fram av lokale krefter”. I kapittel 

3 viste jeg at lokale krefter var aktive i arbeidet for  å få et industri- og arbeidermuseum til 

Akerselva. Gjestrum skriver at museer har i lang tid vært verdsatt på grunn av sin fortidighet, 

men at de nå synes å relatere seg mer til at museene også inngår i en nåtidig virkelighet 

(Gjestrum og Maure 1988:34). Langs Akerselva møtes fortid og nåtid i historiske og moderne 

bygninger, gjennom fortellinger formidles livet langs elva i industritiden, mens dagens 

aktivitet langs elva er preget av livet som leves i dag. Her står bygninger ”på rot”, der de alltid 

har stått. Selv om det i alle fall ikke ville vært aktuelt å flytte store industribygg i stein og 

mur, synes det å være enighet om at økomuseumstanken har påvirket musealisering av 

bygninger der de opprinnelig står og at vi har fått desentraliserte museumsorganisasjoner der 

nye museumsenheter blir knyttet til allerede etablerte museer. Dette er Arbeidermuseet et 

eksempel på.  

 Selv om det er samarbeid mellom lokalmiljø og museet, gjennomsyrer ikke dette 

området langs elva. Museet er ikke en vesenlig faktor i livet til beboerne. Det er heller ikke 

gjort noe forsøk på å få til noe slikt. Det er enkelte lag og organisasjoner som engasjerer seg 

og museet har samarbeid med andre kulturinstitusjoner i området. Museet er stort i 

utstrekning, elva renner gjennom 4 bydeler og et stort antall skolekretser. I en by som Oslo er 

det ikke typisk at beboere er sterkt integrert i sitt nabolag. Direktøren for Oslo Museum sier i 

intervjuet at det er likhetspunkter med økomuseum, men at Arbeidermuseet ikke er helt det. 

Jeg må si meg enig i det.  

 Eriksen tar opp noe som er viktig for å etablere et økomuseum. Hun skriver nemlig at 

et økomuseum er et svært ambisiøst prosjekt, politisk så vel som ressursmessig og 

museumsfaglig (Eriksen 2010:69). Her peker Eriksen på forutsetninger som ikke ligger inne i 

museumsprosjektet ved elva. Det er planlagt som et ”lavkostprosjekt”, og det måtte stilles 

større krav hvis det skulle kunne realisere økomuseum. Det er lokalt engasjement og 

samarbeid mellom museet og ulike lokale institusjoner, men det betyr ikke store 

arbeidsressurser eller pengemidler til museet.  Det er tilløp til at Arbeidermuseet har trekk av 

økomuseum, men Akerselva er et stort område og har antakelig for mange historiske 

elementer som skal ivaretas. Det kan synes som økomuseum krever for store ressurser og for 

stort folkelig engasjement i forhold til det som er mulig i et så tett og stort befolket byområde 

som vi har i tilfellet Akerselva.  
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I kapittel 1 pekte jeg på at museer også kan beskrives ut fra egenskaper, og så på hvordan 

Marstine brukte det hun kaller metaforer for å beskrive museer. Nå vil jeg se nærmere på to 

av hennes metaforer, det hun kaller "shrine" og "post-museum" i forhold til Arbeidermuseet. 

Betegnelsen "shrine" bruker hun om gjenstander som er sjeldne eller særlig verdifulle ut fra 

sin historie. Autentisitet er også viktig. Jeg mener at Sagene Arbeidersamfunds fane som er 

utstilt i Apotekergården, og som jeg har skrevet om i kapittel 4, kan betegnes som "shrine".  

Fanen omtales i artikkelen "Vi velger en fane" i Byminner 1956, som en ualminnelig vakker 

utstyrt fane med en original tilblivelseshistorie. Fanen har tilknytning til Akerselvas 

industrihistorie gjennom fabrikknavnene som er malt på fana. Fabrikkbygningene Graah og 

Hjula ved Beierbrua som blir karakterisert som imponerende industriminner og ruvende 

symbol på industrireisningen, må også kunne betegnes som "shrine".  

 I forhold til Arbeidermuseet, har jeg særlig blitt opptatt av den egenskapen Marstine 

kaller post-museum (2006:19-21). Postmuseet kan karakteriseres som samfunnsorientert og i 

dialog med omgivelsene. Marstine refererer til at Eilean Hooper-Greenhill definerer post-

museumstypen slik: 

 [...]actively seeks to share power with the communities it serves, […] instead of transmitting 

 knowledge to an essentialized mass audience, the post-museum listens and responds 

 sensitively as it encourages diverse groups to become active participants in museum discourse 

 (Marstine 2006:19) 

 

Det synes å være grunnlag for å finne metaforen "post-museum" som en egenskap i 

Arbeidermuseet. Det ble satset på bred deltaking fra lokalmiljøet i etablering av museet ved å 

oppfordre folk til å bidra med sin lokalkunnskap og mye av gjenstandene i utstillingen har 

blitt sporet opp gjennom personer i lokalmiljøet. Mange av de som har jobbet for å få til dette 

museet har også gitt uttrykk for at interaksjon med lokalmiljøet, byen og turismen har vært 

avgjørende. Museet samarbeider med andre institusjoner og virksomheter. Eksempler er  

vandreturer langs elva og foredrag. Museet satser spesielt på samarbeid med skoler og deltar i 

lokale aktiviteter som ”Elvelangs i fakkellys” og årlig håndverksmarked på Beierbrua. Jeg vil 

her bruke begrepet kobling som jeg har vært inne på i kapittel 3, og si at museet aktivt kobler 

elva, industrien og historien med folk som lever i dag og det som skjer i nærområdet. Museet 

viser tydelig samfunnsorientering som er en egenskap ved et "post-museum". I november 

2015 arrangerte museet et seminar om arbeidsinnvandring i Norge i dag. Temaet hadde 

direkte tilknytning til utstillingen i Arbeidermuseet "Svenskene kommer" om 

arbeidsinnvandring fra Sverige før og nå. 
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Fortellinger er viktig i museet 

I kapittel 4 viser jeg hvordan Arbeidermuseet er bygd opp, med utstilling innendørs og hele 

elveløpet med digital vandringsguide som forteller elvas industrihistorie. Arbeidermuseet er i 

liten grad et gjenstandsmuseum. Da blir fortellinger desto viktigere. I arbeidermuseet er det 

brukt ulike narrative strategier for å formidle fortellinger. I Apotekergården er fortellingene 

biografier om virkelige personer. Jeg har sett på dem som idealtyper ut fra Max Webers teori.  

I arbeiderleiligheten Brenna brukes en diktet fortelling eller tablå, og langs elva brukes digital 

fortelling. Jeg vil reise spørsmålet om hvordan de tre typene fortellinger kan hjelpe oss til å 

forstå Arbeidermuseet som museum.  

 Når jeg i kapittel 4 har brukt betegnelsen idealtyper om de biografiske fortellingene, er 

det fordi det ikke er de enkeltes historie som er viktigst. Fortellingene er representasjoner for 

en større gruppe enn den ene personen og viser fellestrekk ved livet langs elva og det å 

arbeide i fabrikkene langs hele elva. Det er kanskje mest tydelig for typene mønsterveversken 

og fabrikkjenta. Fortellingen om industriherren gjelder mange som bygde opp bedrifter langs 

elva. Det var typisk at de var iderike menn som skaffet seg kunnskap fra andre land, hadde 

muligheter for å skaffe kapital og ikke var redde for å satse på nye muligheter. Fortellings-

typen tablå, som brukes i Brenna, kan også sees som en typifisering av leveforhold. 

Fortellingen representerer typiske boligforhold for arbeidere langs hele elva. I kapittel 6 har 

jeg skrevet om statuen Fabrikkjentene på Beierbrua og særlig drøftet hvordan statuen kan 

representere kollektiv erindring og stedliggjøring. Jeg vil hevde at historiene i utstillingen 

sammen med fortellingen om statuen Fabrikkjentene, binder sammen og viser fram 

arbeidslivet for hele Akerselvas område.  

 Den tredje fortellingstypen som jeg redegjorde for i kapittel 4, digital fortelling, som 

brukes i vandringsguiden, omfatter et stort antall punkter langs elva. Det er fortellinger om 

kulturarvsbygninger, hva som foregikk i fabrikkene og på den måten får bygningene liv. For 

dem som ønsker å ta i bruk vandringsguiden gir den en mulighet for å vandre mellom 

bygningene, stoppe opp, beskue bygningene og samtidig hente opp kunnskap om hva som 

skjedde inne i dem på sin mobil. Kanskje kan det gi både en landskapsopplevelse i et stort 

”rom” og en slags museums-opplevelse som kan ha mange kvaliteter. Det kan ikke være tvil 

om at vandringsguidens fortellinger til sammen bidrar til å gi Akerselva mening. 

Innledningsvis sammenlignet jeg vandringsguiden med opplevelsen av å være i et museum. 

Hvis vandringsguiden kan ha en slik funksjon, kan guiden gi mening til et stort museumsrom, 

Akerselva.  



 79 

I tillegg til disse tre fortellingstypene vil jeg hevde at bygninger langs Akerselva, for 

eksempel i områdene ved Beierbrua og Spigerverkstomta i Nydalen, er konstituerende for 

museet som fysisk museumsområde. Kapittel 6 og 7 omhandler henholdsvis Beierbrua og 

Spigerverkstomta i Nydalen. Begge disse områdene er på hver sin måte, sentrale i industriens 

historie langs elva. Jeg mener at fortellingene i kapittel 4 og bygningene i kapittel 6 og 7 

virker sammenbindende og forteller om området langs elva i sin helhet. Området ved 

Beierbrua er dominert av kulturminnebygg og framstår som å ha museal karakter. Utvendig er 

disse byggene så godt som uendret og framstår som autentiske. På Spigerverkstomta er det 

meste av verkstedhallene revet. Noen få av de opprinnelige bygningene står igjen, men 

området er nå dominert av moderne nybygg i glass og betong. Spigerverket som sted er et 

eksempel som en finner ligner på mange steder langs elva, nemlig en blanding av museale og 

moderne bygninger.  

 

Mytefiguren Hønse-Lovisa -  et betydelig symbol 

Kapitlet om Hønse-Lovisa kan synes å stå litt utenfor mitt prosjekt, for hva har mytefiguren 

Hønse-Lovisa med museet å gjøre? Hønse-Lovisa er lite omtalt i Arbeidermuseet. Grunnen til 

dette kan være at museets policy har vært å formidle fakta om industri og arbeiderhistorie.           

Fortellingen om Hønse-Lovisa er ikke sann. Hun er imidlertid en kjent figur for folk og et 

symbol som forbindes med arbeiderhistorien langs elva. Jeg har tolket hvordan myten har blitt 

en kollektiv erindring som deles av mange og hvordan Sagene bydel har gitt myten ny kraft 

gjennom bydelens frivillighetspris som er en ministatue av Lovisa, og kalles Lovisaprisen. 

Utdelingen av prisen på Sagenes bydelsdager har blitt et årlig ritual, kan en si. Jeg vil hevde at 

Hønselovisa, selv om hun ikke er en virkelig person, er en del av Akerselvas kulturhistorie. 

Jeg har brukt idealtype om personfortellingene i Apotekergården. Hønse-Lovisa kan også 

forstås som idealtype. I kapittel 5 har jeg diskutert om det kan begrunnes med at hun 

representerer en mennesketype og at det er Hønse-Lovisas rolle som er viktig. 

 Jeg har innledningsvis skrevet at mitt faglige ståsted er kulturhistorie. Kulturhistorie er 

opptatt av hvordan historier blir brukt og har mening for folk. Myte, kollektiv erindring og 

stedliggjøring er viktige teoretiske forklaringsbegreper på fenomener i folks liv. Om en 

historie er sann, er ikke det avgjørende for å gi mening. Fortellingen om Hønse-Lovisa gir 

identitet til arbeiderkvinner langs elva og til arbeiderklassen generelt, jamfør at Eriksen har 

pekt på ”at museenes kunnskapsprosjekt er å fortelle identitetsbærende historier (Eriksen 

2010:74). Fortellingen om Hønse-Lovisa kaster også lys over levekår langs elva. Det samme 
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gjelder jo mye av det andre Braaten har skrevet. På denne måten får også Frid Ingulstads 

romaner om folk langs Akerselva tidlig på 1900-tallet kulturhistorisk betydning. Hun forteller 

historier som har mening for tusenvis av lesere. Hennes betydning for folk og dermed for 

området, ses når hundrevis av ”fans” møter opp på hennes fortellingsvandringer i området ved 

Beierbrua. For å oppsummere vil jeg si at fortellingene i Apotekergården, industrihistorie og 

den symbolske fortellingen om Hønse-Lovisa til sammen gir innhold og mening til 

Arbeidermuset og Akerselva i sin helhet.  

 

Kan Arbeidermuseet stimulere til en ny museumsbetegnelse? 

Det mest spesielle ved Arbeidermuseet og det som vekker mest oppmerksomhet er antakelig 

at det er så langt, hele 8,2 kilometer. For folk som besøker Akerselva, framstår området som 

et vakkert parklignende landskap med rik vegetasjon, mange flotte gamle bygninger, fosser og 

mange bruer for å nevne noen inntrykk. Elva brukes av mange, både folk i nærområdet og de 

som kommer lengre fra. Men det er nok ikke museum som brukere av området forbinder med 

elveområdet. Det er nok utstillingslokalene ved Beierbrua som oppfattes som Arbeidermuseet. 

Av de tre delene Arbeidermuseet består av, er det elva som er vanskelig å forklare som 

museum. Samtidig kan en hevde at elva er den viktigste delen, det store landskapsrommet 

hvor det ligger fortellinger om elvas industri og arbeiderhistorie.  

 Siden Abeidermuseet er organisert som avdeling ved et større museum, vil det ikke være 

forventning om at ICOMs definisjon av museum, samle, bevare, forske og formidle, skal være 

oppfylt. For Arbeidermuseet er formidling og bevaring av arbeiderhistorien viktige oppgaver. 

Samling er lite aktuell og heller ikke bevaring av gjenstander siden det er Oslo Kommune som 

har ansvar for Akerselva og mange av bygningene dessuten er i privat eie og underlagt 

bevaringsbestemmelser for Akerselva Miljøpark. Museumsmarkører som gjerder, 

inngangsport, billettluke, kafe og butikk er ikke tilstede. Arbeidermuseet mangler altså slike 

vanlige sjangermarkører som bidrar til å synliggjøre museer og vise at det er en institusjon.   

 Jeg har diskutert Arbeidermuseet i forhold til noen kjente museumstyper. Det mest 

nærliggende synes å være økomuseum, men det er likevel ikke helt passende på museet langs 

elva. Det er ikke den type og grad av involvering fra nærmiljøet som er en forutsetning i 

økomuseet. Dessuten er det ikke tilgang på slike ressurser som ville være en forutsetning. 

Likheten med økomuseum finnes først og fremst i bygninger som bevares i sitt rette og 

opprinnelige landskap. Det kan være verdt å merke seg at Kerstin Smeds understreker det 

grenseløse i økomuseum og at vi har fått en utvikling mot museer "uten murer". Jeg har jo 
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vært inne på noen utfordringer en står overfor i typebestemming av Arbeidermuseet. En 

utfordring kan være at det er vanskelig å avgrense museumsområdet. Akerselva er ikke 

entydig. Det er også slik at museet ikke har råderett over området. Jeg har også funnet to av 

Marstines metaforer (egenskaper) i Arbeidermuseet. Gjenstander som kan kalles "shrine" 

assosieres med tradisjonelle museer, mens "post-museum" kan karakterisere et museum i 

utvikling og i utstrakt kontakt med omgivelsene. Post-museum synes å være en egenskap ved 

Arbeidermuseet, men en egenskap er ikke en museumstype.  

 Akerselva framstår ikke tydelig som museum slik vi tenker på museumstype og det er 

ikke laget konstruksjoner langs elva som synliggjør at det er et museum. Langs elva bor folk, 

her arbeider folk, her lever folk i dag sine liv, det er turområde for hele Oslo, lokalmiljø og 

rekreasjonsområde for de som bor i de 4 bydelene langs elva. Det er sågar flere som jobber 

langs elva i dag enn i industriens glanstid. Det er en blanding av kulturminnebygg og moderne 

bygninger, så området framstår som heterogent. Jeg vil hevde at det å se Akerselva som 

museum mer dreier seg om å ha et blikk, et perspektiv på et museum enn et vanlig museum. 

 Som jeg har hevdet foran har fortellingene og Akerselva digital potensial til å gi 

mening til hele elva som museum. Jeg har pekt på at det er usikkerhet knyttet rundt bruken av 

det digitale verktøyet. Det er kanskje fortsatt ikke godt nok utviklet, både teknisk sett og ikke 

enkelt nok å bruke. Hvis man over noe tid klarer å utvikle dette til at det blir attraktivt å ta i 

bruk for mange som vandrer langs elva, vil det trolig bli enklere  å se hele elveområdet i et 

museumsperspektiv. Det er nemlig slik at stadig færre mennesker har "levende minner" 

knyttet til de 12 punktene hvor den digitale vandringsguiden har sine "stopper". Ifølge Nora 

må da minnestedene konstrueres på nytt. Det kan fungere godt hvis guiden virkelig blir brukt, 

den kan skape eller opprettholder minnesteder. Som Nora sier: "There are lieux de memorire, 

sites of memory, because there are no longer milieux de memoire, real environments of 

memory" (Nora 1989:7).  

 Jeg har kommet til at det kan være nyttig å lete etter en ny betegnelse for å karakterisere 

et musealt perspektiv på Akerselva. Selv om det er likheter mellom Arbeidermuseet og kjente 

museumstyper, er det vanskelig å finne en god referanse. Kanskje er det i det uvanlige ved 

Arbeidermuseet vi kan finne en ny museumstype? Vi kan legge merke til at på hjemmesiden 

for Akerselva digital, sies at "Akerselva digital gjør hele den 8,2 km lange elva til et stort 

sammenhengende utemuseum gjennom byen"
30

. Museet har ikke klare grenser mot 

omgivelsene geografisk. Langs elva er det mange steder med ulikt uttrykk, en blanding av nye 

                                                 
30

 www.industrimuseum.no 
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og gamle bygninger som gir området et heterogent preg. Det museale er ikke tydelig. Det er 

også uklare grenser når det gjelder aktivitet fordi Arbeidermuseet har utstrakt samarbeid med 

nærområdet og andre institusjoner. Det kan også være uklart for folk å forstå hva som er 

museet, bare utstillingen eller hele elva også. En ny museumsbetegnelse må kunne 

karakterisere en type museer, ikke bare Arbeidermuseet. Kan "områdemuseum" være en 

høvelig ny betegnelse på en museumstype som Arbeidermuseet? 

 Jeg har ikke helt klart for meg hvordan et områdemuseum kan defineres, men det kan 

kanskje være en start på utvikling av et begrep for en slik type museum som Arbeidermuseet. 

Kanskje kan flere steder med kulturminner ”på rot” og som har en viss utstrekning, både 

geografisk og når det gjelder aktivitet, betegnes som områdemuseum. Det være seg deler av 

byer eller landskapsområder. Ordet område henspeiler på landskap. Det sier ikke noe om en 

spesiell type kategori eller innhold. Landskap er sentralt i Arbeidermuseet. Dette museet er så 

og si vokst ut av landskapet. Ideen er at de utvalgte fortellingene binder hele det geografiske 

området sammen. Områdemuseum som betegnelse kan kanskje gi en bedre forståelse av 

Arbeidermuseet som museum; det geografiske landskapet, flere rom og steder, området rundt 

er handlingsrommet – og kanskje fins museet "hvor som helst", slik Kerstin Smeds sier det.  
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Vedlegg 1: Eksempel på temaguiden for intervju 
 

Innledende: Kan du beskrive din rolle (din stillings/din organisasjons rolle) i etableringen av 

Arbeidermuseet og prosjekter for utvikling av museet  

 

Etablering og utvikling av museet   

- Hvordan vil du beskrive Arbeidermuseet for noen som ikke har hørt om det før 

 

- Kan du nevne noen museumsoppgaver/kjennetegn på museum og si noe om hvordan 

de finnes igjen i Arbeidermuseet (du kan gjerne skille mellom den faste utstillingen og 

elve-området) 

 

- På hvilken måte har andre museer vært en inspirasjon. Kan du nevne andre museer 

som ligner/ har likhetstrekk 

 

- Kan du si noe om Kulturdepartementets rolle i etablering av museet. Har 

departementet gitt føringer som har hatt betydning for utformingen av museet 

 

- Arbeidermuseet er omtalt som et 8,2 km langt museum. Lå hele elva som museum 

inne fra starten av? Kan du si noe om hvordan og hvorfor det ble et slikt konsept. Hva 

tenker du om ”8,2 km langt museum”?   

 

- Hvordan kan Arbeidermuseet kalles spesielt i museums sammenheng 

 

- Hvilken betydning, vil du si, at digitale muligheter har hatt å si for Arbeidermuseet   

 

Vandringsguiden (spørsmål til de som har arbeidet med den) 

- Hvordan arbeidet du med innhold i Vandringsguiden. Gi et eksempel.  

- Hvor ble faktastoff og fortellinger hentet fra. 

- Kan du si noe om forholdet mellom det materielle og immaterielle innholdet i museet 

- Ble det diskutert om og hvordan Vandringsguiden skulle ivareta både natur, kultur, 

fortelling og ny utvikling langs elva. 

 

Publikum – besøkende i museet langs elva 

- Finnes det data/ inntrykk av bruk av det digitale systemet/ Vandringsguiden 

- Hvordan mener du det digitale systemet fungerer. Problemer. Videre utvikling 

- Har du inntrykk av at Arbeidermuseet er kjent (utstilling og elva) 

- Har vandringsguiden påvirket hvordan gruppevandringer med guide gjennomføres og 

antall? 

  

Merverdi av museet     

- Kan museet ha en merverdi/ sideeffekt for området og byen 

- For eksempel næring og turisme. Eller attraktivitet 

- Kan Arbeidermuseet ha spesielle sideeffekter  

- Har dette vært et moment i etablering av museet. Eventuelt hvordan?         
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring - intervju 

 
Erklæringen gjelder mastergradprosjektet ”Hva er et museum – med Arbeidermuseet som 

eksempel” ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. 

 

Tema for denne masteroppgaven er å undersøke Arbeidermuseet, om industri og 

arbeiderhistorie ved Akerselva som museum. Det tas utgangspunkt i spørsmålet om hva et 

museum er og ut fra Arbeidermuseet beskrives og diskuteres hva et museum kan være. På 

hvilket grunnlag kan elveløpet og kulturminnene der kalles et museum. Med andre ord: 

Hvordan kan Arbeidermuseet karakteriseres som museum. Hva er likt sammenlignet med 

”vanlige” museer og hva er spesielt for Arbeidermuseet. I undersøkelsen blir det brukt teori 

og forskning på området, observasjon av området, nærlesing av vandringsguiden, intervju og 

offentlige dokumenter.    

 

Veileder for oppgaven er førsteamanuensis Line Esborg (line.esborg@ikos.uio.no). 

 

Intervjuet vil vare i ca. 1 time, litt avhengig av samtalens forløp, og vil bli tatt opp på bånd.  

Intervjuene gjennomføres på bakgrunn av at intervjuobjektene har sentrale roller i 

etableringen av Arbeidermuseet og i prosjekter for utvikling av museet. Det kan være en 

fordel om intervjuet ikke anonymiseres, også fordi det er et lite antall personer som intervjues.   

Personlige betraktninger kan likevel anonymiseres hvis det er ønskelig.  

 

Du vil få anledning til å lese gjennom en utskrift av eget intervju før det brukes i 

masteroppgaven.  Det er frivillig å delta og du har anledning på et hvilket som helst tidspunkt 

å trekke deg fra prosjektet uten å oppgi grunn. Personopplysningene blir slettet ved 

prosjektets slutt. Forventet prosjektslutt er senest 01.11.2015.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Hvis du har spørsmål om prosjektet og intervjuene kan du ta kontakt med meg på 

mobiltelefon 41690987 eller e-post marith@vikenfiber.no 

 

Vennlig hilsen 

 

Marit Aasen Heggdal 

student   
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Vedlegg 3: Kart over Akerselva digital. Fra brosjyre om Arbeidermuseet. 
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Vedlegg 4: Bilde av Lovisapris-statuettene.  
Bildene viser Sagene Bydels Lovisapris-statuetter. Til venstre den første typen, til høyre den 

som brukes i dag. Bildene er gjengitt med tillatelse fra  informasjonssjef i Sagene bydel, Leif 

Gjerland.  
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Vedlegg 5: Fabrikkjentene på Beierbrua 

 

 

 

Fabrikkjentene på Beierbrua.   

Kilde Akerselva Digital 

www.industrimuseum.no/41_beierbrua_tekst 
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