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FORORD 
Å skrive doktoravhandling kan noen ganger føles som et ensomt arbeid. Andre ganger 

føles det som et stort gruppearbeid. Det er mange som har vært involvert og som skal takkes 

for det. Først og fremst en kjempestor takk til veilederne mine. Saphinaz-Amal Naguib: takk 

for at jeg fikk være med, takk for din tålmodighet, og takk for konstruktive kommentarer og 

oppmuntring underveis. Peter Aronsson: takk for konstruktive og innsiktsfulle kommentarer. 

Avhandlingen er en del av forskningsprosjektet Patterns of Cultural Valuation. 

Priorities and aesthetics in exhibitions of identity in museums (PaCuVal) finansiert av Norges 

forskningsråds KULVER-satsning. Patterns of Cultural Valuation har hatt som målsetting å 

undersøke hvordan ulike etniske grupper og minoriteter har blitt fremstilt i kulturhistoriske 

museer i Norge i løpet av de siste 150 år. Forskning om kulturhistoriske museer i Norge og 

deres representasjon av ulike etniske grupper og minoriteter åpner for et bredt spekter av 

perspektiver og spørsmål. Norge har én urbefolkning: samene, og fem nasjonale minoriteter 

samt en økende befolkning med innvandrerbakgrunn. I dagens flerkulturelle samfunn møter 

kulturhistoriske museer mange nye utfordringer. Museene må redefinere sine 

samfunnsoppgaver og utvikle nye perspektiver på samlingspolitikk og utstillinger. 

Forskningsprosjektet Patterns of Cultural Valuation har beskjeftiget seg med dialektikken 

mellom fortellinger om historie, kultur, identitet og tilhørighet, og hvordan disse 

fortellingene fremstilles visuelt i museene. Prosjektet  ble ledet av Saphinaz-Amal Naguib. 

Takk går også til de andre deltakerne på prosjektet: Arne Bugge Amundsen, Olav Christensen, 

Line Esborg, og Marzia Varutti (IKOS), og Mariann Mathisen (Universitetet i Tromsø).  

De samiske utstillingene er spredt over et stort område, og det har blitt en del reising 

i områder med relativt sparsomme bussavganger. Takk til Ella og Robert Wenzins legat ved 

Universitet i Oslo for ekstra reisestøtte. En stor takk til alle ansatte på museene som har gitt 

av sin tid til meg.  

Jeg har hatt kontor på Institutt for kulturstudier og orientalske språk - IKOS. En stor 

takk til både vitenskapelig og administrative ansatte som har bidratt til å gjøre dette til 

inspirerende og trivelige år. Det har vært en stor berikelse  å få være en del av et 

museologisk fagmiljø under Senter for museumsstudier, med mange spennende seminarer 

og konferanser. Takk til kulturhistorisk lesegruppe: Anne-Sofie Hjemdahl, Kristna Skåden, 
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Guro Flinterud, Torild Gjesvik, Ida Tolgensbakk, Arne Hveem Alsvik, Margaretha Adriana von 

Es, Bjørn-Sverre Hol Haugen, Siv Ringdal, Marie-Theres Fojuth og Herdis Hølleland for gode 

kommentarer til mine tekster og for at jeg har fått lov til å lese deres tekster. Jeg har lært 

mye av disse diskusjonene. Jeg har også lært mye av både museal og ikke-museal karakter av 

de mer uformelle lunsjdiskusjonene ved Det runde bord. Mang en god latter har det også 

blitt.  

Stor takk til Mette Irene Dahl som har tilbrakt mange timer i det eksepsjonelt fine 

april-sommerværet med å korrekturlese manuskriptet.  

Kjære Knut. Du er klippen. Jeg må innrømme at jeg så mørkt på det en stund da livet 

bestemte seg for å servere meg alt på en gang i form av doktorgradsstipend og tvilling-

graviditet. Uten deg hadde det ikke vært mulig å kombinere dette. Du er en god støttespiller 

som trøster og oppmuntrer. Den siste tiden har du hatt alene-ansvar for at Familien AS skal 

fungere, og i tillegg disker du opp med de herligste middager og ditto vin når jeg omsider 

kommer hjem. Dette er teamwork, Knut! Jeg er glad jeg er på lag med deg. 

 Kjære kjære barna mine: takk, kjære Elisabeth, verdens mest tålmodige storesøster, 

takk for fantasifulle innspill og for at du har holdt meg med selskap mange hyggelige 

lørdager på kontoret. Takk, kjære Andreas, for filosofiske funderinger og fantastiske 

legokreasjoner. Takk, kjære Helene, for alle de fine tegningene og de gode klemmene.  Jeg 

har savnet dere fryktelig, men nå skal vi snart være sammen igjen som vi pleier. GO Team 

Mathisen! 

Mamma og pappa, til dere står jeg i en evig takknemlighetsgjeld. Takk for alle turer 

på museer og gallerier i barndommen. Takk for kjærligheten, støtten og barnepass. Aller 

mest takk skal dere ha for at dere har lært meg at med litt egeninnsats kan de fleste dører 

åpnes.  

Oslo 6. mai 2014 

 

Forsideillustrasjon: Fra utstillingen Sápmi (2007) på Nordiska museet. En jentelue, innkjøpt i Wennbergs butikk i Kiruna i 

1959.  

Illustrasjoner i avhandlingen: når ikke annet er oppgitt er fotografiene tatt av forfatteren. 



5 

 

INNHOLD 
 

Kapittel 1. Om avhandlingens problemstilling, bakgrunn og struktur ........................................ 9 

AVHANDLINGENS TEMA OG PROBLEMSTILLING ............................................................................................................ 9 

METODISK  TILNÆRMING OG KILDER ........................................................................................................................... 11 

RELEVANS ........................................................................................................................................................................ 16 

IDENTITET OG ETNISITET .............................................................................................................................................. 17 

”I UMINNELIGE TIDER” – OM FORTIDSBRUK ............................................................................................................... 21 

AVHANDLINGENS STRUKTUR ........................................................................................................................................ 26 

 

Kapittel 2. Samiske utstillinger trer frem som et forskningsfelt ................................................. 28 

BAKGRUNNEN FOR ETABLERINGEN AV DE SAMISKE MUSEENE: SAMISK ETNO-POLITIKK, POST-KOLONIALISME 

OG  MUSEOLOGI ................................................................................................................................................................ 28 

SAMISK ETNO-POLITIKK ........................................................................................................................................... 29 

POSTKOLONIAL TEORI .............................................................................................................................................. 38 

MUSEOLOGI OG MUSEUMSSTUDIER ......................................................................................................................... 40 

REPRESENTASJON AV SAMISK KULTUR PÅ NASJONALMUSEER ................................................................................. 45 

ET POST-KOLONIALT BLIKK PÅ DE SAMISKE MUSEENE ............................................................................................. 48 

STRATEGISK ESSENSIALISME, ET TOEGGET SVERD .................................................................................................... 59 

GAMLE SAMLINGER – NYE UTSTILLINGER? ................................................................................................................. 62 

HVA KAN ET MUSEUM BRUKES TIL? ............................................................................................................................. 63 

OPPSUMMERING .............................................................................................................................................................. 65 

 

Kapittel 3. Om å analysere meningsskaping i museumsutstillinger .......................................... 67 

ESTETISK PRAKSIS ........................................................................................................................................................... 67 

MULTIMODAL ANALYSE – OM Å SE MUSEUMSUTSTILLINGER SOM TILRETTELAGT MENINGSSKAPING ............. 69 

MUSEUMSUTSTILLINGER SOM TEGNSYSTEM ........................................................................................................ 73 

FORSKERSUBJEKTET: OM ETIKK, UTENFRA-PERSPEKTIV OG INDIGENOUS METHODOLOGY ............................... 76 

TEORIER OM MENINGSSKAPING I MUSEUMSUTSTILLINGER ..................................................................................... 78 

TVERRFAGLIGHET ...................................................................................................................................................... 78 

POETIKK OG POLITIKK .............................................................................................................................................. 79 

INTERTEKSTUALITET OG INTERDISKURSIVITET .................................................................................................. 80 

BILLEDLIG TALT: MUSEUMSUTSTILLINGER SOM VISUELL KULTUR ................................................................. 81 

INTERVISUALITET ...................................................................................................................................................... 83 

Kapittel 4: Med samisk som tema: en beskrivelse av de samiske utstillingene. .................... 86 

INNLEDNING ..................................................................................................................................................................... 86 

DET SAMISKE MUSEUMSLANDSKAPET ......................................................................................................................... 87 

AVGRENSING AV MATERIALET ................................................................................................................................. 90 

NORSK FOLKEMUSEUM: SAMISK KULTUR OG SAMISK SAMTID .................................................................................. 92 

SAMEKULTUREN (1973). TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET (TMU)................................................... 106 

SÁPMI – EN NASJON BLIR TIL (2000). TROMSØ MUSEUM ...................................................................................... 115 

RIDDODUOTTARMUSEAT-SÁMIID VUORKA-DÁVVIRAT (RDM-SVD) – DE SAMISKE SAMLINGER I KARASJOK

 ......................................................................................................................................................................................... 128 

SJØSAMENE VED VARANGERFJORDEN – VÁRJJAT SÁMI MUSEA – VARANGER SAMISKE MUSEUM (VSM)  ...... 139 



6 

 

Oppsummering av de norske utstillingene: ................................................................................................. 151 

Sápmi (2007) på Nordiska museet i Stockholm ......................................................................................... 152 

ÁJTTE SVENSKT FJÄLL- OCH SAMEMUSEUM ............................................................................................................ 167 

TIDENS GÅNG (1989) ........................................................................................................................................... 170 

NYBYGGARLIV (1989) .......................................................................................................................................... 172 

ATT REDA SIG – BIERGGIT, (1992) .................................................................................................................... 173 

PÅ VÄG – JÅHTET, (1993) ................................................................................................................................... 176 

Dräkt och silver – till skydd och prydnad – Suodje – Buolvas Buolvvaj (1997) ....................... 178 

TRUMTID – I LIVETS FAVN - GOABDESÁJGGE – IELLEMA ASKEN ( 2002).................................................. 179 

Laponia – mitt och världens arv – Mijá ednama (2005) .................................................................... 181 

«Här i Sápmi – om landet och folket». en oppsummering av utstillingene på Ájtte ............... 185 

Oppsummering ......................................................................................................................................................... 186 

 

Kapittel 5: analyse av de fire modalitetene diorama, fotografier, gjenstander og kart .... 193 

DIORAMA ....................................................................................................................................................................... 194 

DIORAMA, EN BEGREPSAVKLARING ..................................................................................................................... 194 

LAPLANDS EKVIPASJE I DE SAMISKE UTSTILLINGENE ..................................................................................... 197 

LAPLANDS EKVIPASJE SOM UTSTILLINGSTEKNIKK ........................................................................................... 202 

LAPLANDS EKVIPASJE: EN FREMSTILLINGSFORM MED LANG HISTORIE....................................................... 203 

Ren dragande en ackja ..................................................................................................................................... 204 

THE WATCHMAN IN THE CORNER ........................................................................................................................ 206 

EN LAPP, KIÖRANDES EN OPPSTOPPAD REHN ................................................................................................... 208 

MR. BULLOCKS EXHIBITION OF LAPLANDERS .................................................................................................. 210 

LAPLANDS EKVIPASJE PÅ REISE MELLOM LEVENDE UTSTILLINGER, VERDENSUTSTILLINGER OG 

MUSEUMSUTSTILLINGER ....................................................................................................................................... 213 

LAPLANDS EKVIPASJE OG INTERVISUALITET ..................................................................................................... 217 

NÅR REINDRIFT OVERSKYGGER MANGFOLDET ................................................................................................. 222 

DEN PROBLEMATISKE KROPPEN .......................................................................................................................... 223 

LOST IN TRANSLATION? ........................................................................................................................................ 228 

STILL STANDING...................................................................................................................................................... 230 

OM BRUK AV FOTOGRAFI I SAMISKE UTSTILLINGER ............................................................................................... 232 

FOTOGRAFIET AV FARMOR .................................................................................................................................... 232 

MÅLESTOKKEN ........................................................................................................................................................ 233 

FOTOGRAFIETS ROLLE I UTSTILLINGENE: DOKUMENTERE OG ILLUSTRERE, ELLER KOMMENTERE OG 

NYANSERE? .............................................................................................................................................................. 235 

SVART-HVITT OG FARGEFOTOGRAFI: FØR OG NÅ .............................................................................................. 238 

PORTRETTER AV SAMER ........................................................................................................................................ 239 

OPPSUMMERING OM BRUK AV FOTOGRAFI I UTSTILLINGENE ........................................................................ 241 

HISTORIER OM GJENSTANDER  OG GJENSTANDER MED HISTORIE ........................................................................ 246 

MUSEER OG GJENSTANDER: ET HIERARKI AV MATERIALITET ....................................................................... 248 

A SPACE FOR TELLING A STORY ............................................................................................................................ 250 

KONTEKSTUALISERT REPRESENTATIVITET ....................................................................................................... 251 

TROMMEN OG SEIDEN ............................................................................................................................................ 253 

ANONYME REPRESENTANTER ELLER GJENSTANDER MED LIVSLØP? ............................................................ 258 

BLANDINGSFORMER OG FLERTYDIGE TING ........................................................................................................ 259 



7 

 

KARTLEGGING: OM BRUK AV KART I DE SAMISKE UTSTILLINGENE ...................................................................... 262 

HIC SUNT DRACONES .............................................................................................................................................. 262 

KARTET SÁBMI (1975)......................................................................................................................................... 264 

KART I DE SAMISKE UTSTILLINGENE ................................................................................................................... 269 

SNITT AV TID ........................................................................................................................................................... 272 

KARTET OG MUSEET ............................................................................................................................................... 273 

Oppsummering ......................................................................................................................................................... 275 

 

Kapittel 6. Oppsummering og avsluttende bemerkninger .......................................................... 278 

SAMISKE MUSEER OG NASJONALMUSEER – EN KOMPARATIV DISKUSJON ........................................................... 280 

SAMISKE UTSTILLINGER I NORGE OG SVERIGE – EN DISKUSJON .......................................................................... 282 

TID OG HISTORIE .......................................................................................................................................................... 285 

TRE-DELT HISTORIEFREMSTILLING .................................................................................................................... 285 

KRONOLOGI OG ISTIDSKONTINUITET .................................................................................................................. 286 

HVEM SKAL VISE DEN SAMISKE HISTORIEN? ..................................................................................................... 287 

ALTERNATIVE TOLKNINGER: EN EGEN SAMISK TIDSFORSTÅELSE? .............................................................. 288 

TID I MODALITETER ................................................................................................................................................ 289 

UTSTILLINGER SOM UTTRYKK FOR KOLLEKTIV MINNE OG KOLLEKTIV GLEMSEL .............................................. 290 

 

Appendix: ordliste................................................................................................................................................ 293 

 

Litteratur ................................................................................................................................................................... 294 

 



8 

 



9 

 

KAPITTEL 1. OM AVHANDLINGENS PROBLEMSTILLING, BAKGRUNN 

OG STRUKTUR 
 

AVHANDLINGENS TEMA OG PROBLEMSTILLING  

Denne avhandlingen handler om utstillinger på kulturhistoriske museer i Norge og 

Sverige som viser én etnisk gruppes historie og kultur: de samiske utstillingene. I løpet av det 

siste århundret har det skjedd en markant endring i samenes status. De har gått fra å være 

en nærmest uglesett minoritet til å bli anerkjent som et urfolk med egne rettigheter og 

grader av selvstyre. De samiske museene som har blitt etablert siden 1970-tallet, er et synlig 

tegn på dette, og disse museene har også bidratt til å forme et nytt og positivt syn på samisk 

etnisitet. Samisk kultur har vært utstilt på de nasjonale kulturhistoriske museene siden 

midten av 1800-tallet. De nasjonale kulturhistoriske museene som omfattes av denne 

analysen, Norsk folkemuseum og Nordiska museet, har kontinuerlig hatt utstillinger av 

samer som en egen etnisk kategori fra midten av 1800-tallet og frem til i dag1. De skiftende 

utstillingene av samisk kultur og historie på nasjonalmuseene gjenspeiler skiftende syn på 

minoriteter, urfolk og andre folkeslag, så vel som en skiftende sammensetning av 

befolkningen, noe utstillingens tittel Den lappiske avdelingen og dagens utstillingstitler som 

Samisk samtid, Sápmi og Sápmi – en nasjon blir til, vitner om. Det er disse utstillingene, de 

samiske utstillingene på samiske museer og på nasjonalmuseer, som er tema for denne 

avhandlingen.  

Museumsvirksomhet og museumsutstillinger er ikke en uskyldig 

representasjonsteknikk. Museer kan være politiske redskaper. Museenes faste utstillinger 

presenterer en hegemonisk fortelling, en offisiell versjon av hva det er lov å si og hva som er 

«sant» om et gitt tema. I de samiske utstillingene er det samisk etnisitet som er tema, 

gjennom fortellinger om samisk kultur og samisk historie. Hva er det lov å si om samisk 

etnisitet i dag? Hva er den offentlige, godkjente versjonen? Bestrides denne på noen måte? 

Blir det for eksempel annerledes historier av at et folk som tidligere ble representert av 

                                                             
1 I Norge ble samisk kultur innsamlet og utstilt på Etnografisk museum fra 1857  frem til midten av 1950-

tallet, da samlingen ble overført til Norsk Folkemuseum. 
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andre, nå representerer seg selv gjennom egne museer? Og hvordan svarer eventuelt de 

nasjonale kulturhistoriske museene på denne utfordringen? 

Det startet som et spørsmål, en nysgjerrighet: hvordan formidles og uttrykkes, 

eventuelt også forhandles og skapes samisk kultur, historie og identitet på museer? 

Nærmere bestemt: hvordan uttrykkes dette visuelt i museumsutstillinger? Hva løftes frem 

som særskilt samisk? Er noe mer samisk enn noe annet? Hva er samisk, og hva er en 

stereotyp oppfatning av det samiske sett gjennom et annet folkeslags øyne? Eldre samiske 

kulturer hadde ikke et eget skriftspråk. Vi kjenner derfor store deler av samisk historie 

gjennom nedtegnelser og avbildninger gjort av andre, gjennom andres fortellinger: 

oppdagelsesreisende, kronikører, kartleggere og kolonisatorer. Nedtegnelsene og 

avbildningene reflekterer både samisk historie og nedtegnerens historie og perspektiv. Hva 

er da «ekte» samisk i denne historien? Finnes det? Er det interessant med et slikt skille? I 

likhet med mange andre urfolk i verden kjemper samene for sine rettigheter, noe som blant 

annet omfatter retten til å representere seg selv, retten til å skape et eget positivt selvbilde 

og retten til å frigjøre seg fra negative stereotypier. De samiske museene er viktige arenaer 

hvor denne retten til selv-representasjon prøves ut. Hvordan forholder de samiske museene 

seg til tidlige historiske kilder – må de gjenta historien om en kolonialisert fortid, eller kan de 

(gjen)skape en egen fortid?    

Både politikere, akademikere og ansatte på museer har pekt på at museer har et 

potensiale til å virke som en slags kulturpolitiske integrerinsgverktøy i et stadig mer 

multikulturelt og etnisk sammensatt samfunn. Museer har slik sett potensiale til å fremme 

interkulturell forståelse, integrering og mangfold. Det som har vært mindre fremme er hvilke 

konkrete strategier museene bruker for å oppnå dette og hvilke utstillings- og 

representasjonsstrategier museene benytter seg av for å fremme et mer inkluderende 

samfunn2. De samiske utstillingene forteller historier om kulturell tilhørighet, om etnisitet og  

om minoritetsstatus, men hvordan uttrykker de dette? Hvilke virkemidler tas i bruk? Det er 

dette som er hovedmålet med avhandlingen: jeg vil undersøke hvordan de samiske 

utstillingene uttrykker etnisitet og kulturell tilhørighet.  

                                                             
2 Marzia Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and the Negotiation of Cultural Difference in 

Contemporary Norway.," Arv. Nordic Yearbook of Folklore 67(2011). S. 13, 29.  
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Dette er en museologisk avhandling. Temaet er museumsutstillinger som jeg analyserer ut i 

fra et museologisk perspektiv. Dette innebærer blant annet en interdisiplinær tilnærming. I 

følge den engelske antropologen Sharon Macdonald er et annet kjennetegn ved retningen 

museumsstudier at mange kombinerer noen av den gamle museologiens «hvordan»-praksis-

spørsmål fra et nytt og mer teoretisk standpunkt3. Ved å være opptatt av hvordan samisk 

etnisitet uttrykkes i de samiske utstillingene er jeg opptatt av museal praksis og effektene av 

denne. 

 

METODISK  TILNÆRMING OG KILDER 

For å undersøke hvordan de samiske utstillingene uttrykker etnisitet og kulturell 

tilhørighet og hvilke virkemidler som brukes i utstillingene, har jeg  valgt en estetisk 

tilnærming. Med estetikk mener jeg «det som erfares gjennom sansene» og altså ikke 

estetikk-begrepet i betydning «det skjønne og vakre». Museumsutstillinger har en unik 

fremstillingsform. De forteller historier ikke bare gjennom tekst, men også ved å bruke 

gjenstander, fotografier, film, lyd og lys, interaktive dataskjermer, kart, mannekenger, 

utstoppede dyr og hele rekonstruerte naturmiljøer – for å nevne noe. Museumsutstillinger 

bruker effekter som skaper affekt hos besøkeren og som appeller til følelser så vel som til 

rasjonalitet. Jeg undersøker hvordan de samiske utstillingene uttrykker og former et bilde av 

samisk etnisitet og kulturell tilhørighet gjennom estetikk. Jeg gjør dette ved å konsentrere 

analysen om fem elementer eller modaliteter i utstillingene: tekst og lay-out , det vil si den 

narrative strukturen - bruk av diorama, bruk av fotografier, bruk av gjenstander og bruk av 

kart. Jeg diskuterer hvilken utstillingstype eller hvilket utstillingsregime4 den enkelte 

utstilling tilhører. Jeg diskuterer bruken av diorama, fotografier, gjenstander og kart på tvers 

av utstillingene ved å fokusere på tilegnelse, sammenfiltring og appropriering av disse 

elementene i utstillingene. Hensikten med analysen er ikke å forsøke å avdekke 

                                                             
3 Sharon Macdonald, "Expanding Museum Studies: An Introduction," i A Companion to Museum Studies, red. 

Sharon Macdonald (Blackwell Publishing, 2006). Se kapittel 2 for en nærmere diskusjon av «old 

museology, «new museology» og «museum studies». 

4 Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary 

Norway.." 
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utstillingenes «egentlige» mening. En utstilling kan ha flere ulike meninger for ulike personer. 

I stedet er målet med analysen å avdekke hvilket meningspotensiale utstillingene legger til 

rette for. 

Utgangspunktet for den metodiske innfallsvinkelen er dels at jeg primært ønsker å 

undersøke hvordan historiene fortelles og dels at jeg har et ganske stort materiale, i alt 

fjorten utstillinger. I utgangspunktet ønsket jeg å analysere alle de samiske utstillingene i 

Norge, Sverige, Finland og Russland, men jeg innså raskt at dette ble uoverkommelig, og jeg 

innskrenket analysen til å omfatte samiske utstillinger i Norge og Sverige. Dette 

tverrnasjonale blikket er viktig fordi det kan gi innsikt i hvordan samisk etnisitet på museene 

forholder seg til ulike former for nasjonalisme og nasjonal historiefortelling. Med andre ord: 

samenes plass i den norske og svenske historien er forskjellig. En annen grunn til at 

materialet har blitt så pass stort er at jeg ønsker å se på utstillinger både på de nasjonale 

museene og de samiske museene. Igjen måtte jeg foreta et utvalg siden Norge har så mange 

samiske museer. Det kunne sikkert blitt skrevet egne doktoravhandlinger om hver enkel 

utstilling, men i dette tilfellet ønsker jeg å fange opp et komparativt perspektiv. For å se på 

hvordan historiene fortelles, har jeg valgt å se tekstene som kun en del av bildet, mer som et 

rammeverk for det visuelle og materielle. Det er tross alt dette som er museenes force og 

egenart: at de samler og bevarer, forsker på og formidler materielle spor. 

Museumsutstillinger er først og fremst visuelle medier5. Jeg har derfor valgt å se nærmere på 

fire ulike modaliteter, i tillegg til tekst og lay-out: diorama, fotografi, gjenstander og kart. Her 

kunne det igjen sikkert blitt skrevet mange doktoravhandlinger om hvert enkelt av disse 

temaene og deres bruk i museumsutstillinger, men jeg har nå en gang bare denne ene 

avhandlingen å skrive, og spesialister på de enkelte felt som mener de ser eventuelle kjappe 

og harelabb-aktige behandlinger av temaer får ha meg unnskyldt.  

Avhandlingen bygger på analyser av fjorten samiske utstillinger i Norge og Sverige, 

analyser av relevant litteratur og intervjuer med noen av de ansatte på museene. Fem av de 

samiske utstillingene er å finne på nasjonale kulturhistoriske museer, og de resterende ni er 

på samiske museer. Analysen fokuserer på det samtidige uttrykket slik jeg opplevde 

                                                             
5 Se for eksempel Anne Eriksen, Museum: en kulturhistorie  (Oslo: Pax, 2009).s. 13 og s. 200. Eilean 

Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture  (London: Routledge, 2007). Michelle 

Henning, Museums, media and cultural theory  (Maidenhead: Open University Press, 2006). S. 1-4.  
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utstillingene da jeg besøkte dem i perioden 2010 til 2013. Selv om utgangspunktet er en 

synkron analyse av de fjorten utstillingene har mange trekk ved utstillingene som mange av 

de ovennevnte modalitetene, dype historiske røtter. De kommer et steds fra. Jeg har derfor 

funnet det nødvendig å forfølge noen av disse modalitetene bakover i tid. Hvor kommer de 

fra? Kan en utstillingsform og en utstillingsteknikk som tidligere har blitt brukt til å fremstille 

samene som «De andre», brukes i utstillinger hvor samer selv står for representasjonen? 

Ved å konsentrere analysen rundt de ovennevnte modalitetene, har det også blitt enklere å 

følge hver enkelt modalitets unike historie. Å følge modalitetenes historie bakover i tid 

innebærer at jeg også noen steder involverer eldre samiske utstillinger på nasjonalmuseene.  

 Sápmi er betegnelsen på et område som strekker seg på tvers av fire stater: Norge, 

Sverige, Finland og Russland. Denne analysen er begrenset til samiske utstillinger i Norge og 

Sverige. I Norge omfatter analysen samiske utstillinger på Norsk folkemuseum i Oslo, Tromsø 

Museum – Universitetsmuseet, RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat / RDM- De samiske samlinger i 

Karasjok (RDM-SVD) og Várjjat Sámi Musea / Varanger Samiske Museum i Varangerbotten. I 

Sverige omfatter analysen utstillinger på Nordiska museet i Stockholm og på Ájtte Duottar-Ja 

Samemusea/ Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Norge og Sverige er to land 

som har mye felles, blant annet en felles historie i form av en personalunion fra 1814 til 1905. 

Likevel er det markante forskjeller i det norske og det svenske nasjonale prosjektet. Hvordan 

kommer så samisk etnisitet til uttrykk innenfor henholdsvis den norske og den svenske 

kulturelle konstitusjonen? De samiske museene kan sies å være del av et nasjonsbyggende 

prosjekt som har likhetstrekk med nasjonalmuseer i Europa på slutten av 1800- og 

begynnelsen av 1900-tallet. Flere av de samiske utstillingene fremhever at samene er et folk 

med et felles territorium, felles språk og felles historie. Denne nasjonsbyggingen har så langt 

ikke manifestert seg i et pan-samisk nasjonalt museum. Det er ulike årsaker til dette som vil 

bli diskutert nærmere i kapittel 6. Men en av årsakene er at ikke all samisk historie er felles. 

Blant annet har samene innenfor de ulike nasjonalstatene fått eller har spilt ulike roller i 

henholdsvis det norske og det svenske nasjonale prosjektet. Har dette ført til forskjellige 

samiske utstillinger i henholdsvis Norge og Sverige?  

Museer er privilegerte steder for disseminering av kunnskap. De har også fungert 

som verktøy for kategoriseringer og har vært instrumentelle i forming av kunnskap. Men 

museer er også steder hvor man kan stille spørsmål ved denne kunnskapen og måten den 
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ordnes på, hvor materiale som gjenstandsarkiver og fotografiske arkiver, gamle kart og hele 

utstillinger kan sees i et nytt og kritisk lys. Som barn av imperialistiske og koloniale relasjoner, 

har særlig har etnografiske muser vært gjenstand for denne type kollektive museologiske 

selvransakelser de seneste ti-årene. Undersøkelser med utgangspunkt i post-strukturelle og 

post-kolonialistiske teorier har sett på disse institusjonene med et nytt og kritisk lys. Museer 

er institusjoner med et samfunnsoppdrag. De skal være åpne og tilgjengelige for 

allmenheten og skal fungere som kilder til kunnskap og opplevelser6. Men hvilken kunnskap 

er det museene formidler? Den svenske historikeren Peter Aronsson argumenterer for at 

særlig nasjonalmuseer er privilegerte steder for legitimering av verdier knyttet til natur, 

kultur, kunst og historie7. Museene presenterer kulturelt konstruert kunnskap som er 

vitenskapelig og politisk sanksjonert. De presenterer den kulturelt betingede kunnskapen 

som legitimerer samfunnet, nasjonen og statens orden og retning. Mye har blitt sagt, skrevet 

og debattert i det offentlige rom om samer, samenes historie og etno-politiske kamp. 

Museene som har samiske utstillinger, viser her den offisielle versjonen, den sanksjonerte 

versjonen. Dette vises ikke bare i ord men også i bilder og ved hjelp av gjenstander og 

iscenesettelser. I denne avhandlingen vil jeg undersøke hvordan dette kommer til uttrykk i 

utstillingene om samisk kultur og historie. Gitt samenes etno-politiske kamp de siste cirka 40 

årene, hva er det offisielle bildet av samisk kultur og historie på museer i dag? Hvordan 

kommer dette til uttrykk, hvordan presenterer museene dette visuelt i utstillinger? Hvor 

kommer disse uttrykksformene fra? 

Jeg vil undersøke hva som er den politiske og vitenskapelig sanksjonerte kunnskapen 

om samisk etnisitet, slik den kommer til uttrykk i utstillinger om samisk kultur og historie. Jeg 

spør både «hva» og «hvordan»: hva sier utstillingene om samiske etnisitet, og hvordan gjør 

de dette?  Jeg har valgt å se på utstillinger av samisk kultur og historie på både samiske 

museer8 og på nasjonalmuseer for å kunne gjøre en sammenlignende analyse av hvorvidt 

                                                             
6 Eriksen, Museum: en kulturhistorie. 

7 Peter Aronsson, "National Museums and Cultural Constitutions,"  (Routledge: 2014 ]in press]). S. 8. 

8 Det norske Sametingsrådet kom i 2004 med følgende definisjon på et samisk museum: museet bør ha en 

forvaltningsmessig tilknytning til Sametinget, der Sametinget er faglig og politisk premissleverandør, 

museet må virke i en samisk samfunnskontekst, og må ha samisk kultur- og naturhistorie som et sentralt 

virkeområde (Sametingsrådets melding om samiske museer 2004). Ájtte som ligger i Jokkmokk i Sverige 

hører naturlig nok ikke inn under det norske Sametinget, men oppfyller kravene om å virke i en samisk 
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det er ulike ideologier som uttrykkes i utstillingene på disse museene. Hvordan møter de 

samiske museene utfordringen om å uttrykke mangfold? Hvordan takler nasjonalmuseene 

minoritetsgruppers behov for en identitetsbyggende historiefortelling? Hvordan kommer 

dette til uttrykk i utstillingene? 

 «Under några decennier har det förts en intensiv och världsomspännande diskussion 

 om hur museer har representerat olika folkslag och folkgrupper i sina utställningar. 

 Det har varit en del av den så kallade postkoloniala debatten, som syftar till att kritisk 

 granska och göra upp med västvärldens koloniala arv.”9 

Museer har spilt en viktig rolle som identitetsbyggere og har dermed fungert som  

politiske og ideologiske verktøy i konstruksjonen av nasjonalstatene på 1800- og 

begynnelsen av 1900-tallet. De samiske museene som ble opprettet fra 1970-tallet og 

fremover, spiller i dag en viktig rolle i reetablering og forsterkning av samisk kultur og 

identitet. Samtidig blir samisk kultur også stilt ut på nasjonale kulturhistoriske museene. 

Nasjonalmuseene er i økende grad underlagt krav om å vise mangfold og diversitet og slik 

sett speile nasjonens sammensatte befolkningsgruppe. De samiske museenes oppgave er å 

bevare og forsterke samisk identitet, altså identiteten til én etnisk gruppe.  

Ved å analysere hvordan det «samiske» kommer til uttrykk i utstillinger ved både 

nasjonalmuseer og samiske museer, ønsker jeg å undersøke om de ulike krav og 

forventninger som stilles til disse forskjellige museumsinstitusjonene, fører til ulike 

utstillinger. Hvis så er, hvilke konkrete utslag gir dette seg, for eksempel visuelt og i 

utstillingstekstene? Hvordan posisjonerer etniske museer som de samiske seg innenfor en 

rådende ideologi om et flerkulturelt museumslandskap?  

I ytterste forstand handler denne avhandlingen om identitet og hvordan identitet 

forhandles og formidles i museumsutstillinger. Hva vil det si å være norsk? Hva vil det si å 

være samisk? Hva vil det si å være både norsk og samisk? Museer er små steder som strever 

med store spørsmål. Museer har ikke lenger en hegemonisk posisjon som formidler av den 

                                                                                                                                                                                              
samfunnskontekst, og å ha samisk kultur- og naturhistorie som et sentralt virkeområde. For de ulike 

nasjonale kulturhistoriske, historiske og etnografiske museene som hovedsakelig representerer 

majoritetssamfunnets bærende verdier bruker jeg samlebegrepet  ’nasjonalmuseer’. 

9Eva Silvén, "Samiska scener och scenerier," i För Sápmi i tiden, red. Christina Westergren og  Eva Silvén 

(Stockholm: Nordiska museets förlag, 2008). S. 121. 
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ene, sanne versjonen av fortiden. Det stilles krav til at museet skal være en dialoginstitusjon 

som oppfordrer til dialog mellom institusjonen og publikum10. Samtidig er det slik at en 

utstilling ikke kan vise alt. Det må gjøres et utvalg. Noe løftes frem og mye må velges bort. I 

dette ligger en essensialisering: man fokuserer på ett eller noen få utvalgte tema og budskap. 

I denne prosessen ligger en kilde til kunnskap om hva museet og samfunnet anser som viktig 

og betydningsfullt: hva velges bort, og hva løftes frem?  Hvordan uttrykkes identitet og 

tilhørighet i samiske utstillinger på nasjonalmuseer og samiske museer? Hva forteller 

utstillingene om identitet og etnisitet, og hvilke virkemiddel tas i bruk for å fortelle 

historiene? 

 

RELEVANS 

Museene har som nevnt et samfunnsoppdrag, og utstillingene kan slik sees som et 

offentlig uttrykk for hva det er lov å si om samisk etnisitet, hva som til enhver tid er politisk 

korrekte utsagn om samisk etnisitet. Denne avhandlingen kan være et bidrag til å øke 

forståelsen for hvordan museumsutstillinger uttrykker identitet og etnisitet. Hvilke historier 

fortelles, og hvilke midler tas i bruk for å fortelle dem? Analysen av utstillingene på de 

samiske museene kan bidra til å øke forståelsen for utstillinger på urfolksmuseer generelt. At 

analysen også omfatter utstillinger på nasjonalmuseer bidrar til en økt forståelse for det 

komplekse samspillet mellom nasjonalmuseene og urfolks/minoritetsmuseer. Avhandlingen 

kan også være et bidrag til økt forståelse av hvordan ulike museumsinstitusjoner forholder 

seg til nye krav som at utstillingene skal reflektere samfunnets økende mangfold. Spørsmålet 

om minoriteter og urfolks plass i museumsutstillinger, dreier seg i følge kulturhistorikeren 

Anne Eriksen også om mer prinsipielle spørsmål som dreier seg like mye om museets 

egenart, som om minoriteter og tidligere marginaliserte grupper. I følge Eriksen har 

museenes historiserende identitetsarbeid skapt seiglivede sjangerforventinger som ikke lar 

seg endre over natten11.  

                                                             
10 Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture. 

11 Eriksen, Museum: en kulturhistorie. 
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 Med avhandlingens fokus på det visuelle og det materielle i utstillingene, kan denne 

avhandlingen forhåpentligvis også bidra til å utvikle et museologisk perspektiv hvor man 

analyserer det intervisuelle samspillet i en utstilling. Det intervisuelle samspillet sees både 

synkront – i utstillingen, og diakront – i forhold til andre og tidligere representasjoner, både i 

og utenfor museet. 

 Et konstruktivistisk syn på utstillinger og representasjon innebærer at jeg ser 

utstillinger av samisk kultur og historie ikke bare som visuelle og materielle uttrykk for 

sosiokulturelle forhold, men at visuelle, materielle og romlige representasjoner også er med 

på å forme sosiokulturelle forhold, at det er et komplekst samspill her. Det å lage utstillinger 

eller representasjoner innebærer, som nevnt, å gjøre valg. En utstilling kan ikke romme alt. 

Man må derfor velge ut noen punkter man anser som sentrale. Er det for eksempel viktigst å 

understreke forskjeller og det unike, eller er det viktigere å vise likheter?   

 

IDENTITET OG ETNISITET 

 De fjorten samiske utstillingene i denne analysen er fordelt på seks museer. For alle 

disse museene er identitet og etnisitet en viktig del av museenes prosjekt. Utstillingene 

uttrykker identitet. De forteller på ulike måter historier om identitet. For nasjonalmuseene 

er det en utfordring  å skulle forsøke å forene en felles, nasjonalt samlende identitetsfølelse 

med ulike avgrensede etniske identiteter. De samiske museene; RDM- De samiske samlinger 

i Karasjok, Varanger samiske museum og Ájtte og dels også Tromsø museum, forsøker å 

finne en samlende identitet til én etnisk gruppe. 

 I en diskusjon om begrepet identitet på Språkrådets nettsider pekes det på at 

betydningen av begrepet «identitet» slik det brukes i dag er summen av element som gir et 

individ, et samfunn og lignende en jeg-bevissthet. Denne betydningen av begrepet 

«Identitet», det vil si jeg-bevissthet, finnes ikke i Norsk Riksmålsordbok fra 1937. 

Betydningen vi legger i begrepet individ og individualitet er altså et etterkrigsfenomen12. I 

samme periode har det også foregått en utvikling fra å se identitet som noe som er fast 

forankret i ett «jeg», altså i selvet - det man kan kalle en biografisk identitet - til noe man i 

                                                             
12 "Identitet. Hva betyr ordet identitet? Hva vil det si å identifisere seg med noe?," Språkrådet, 

http://www.sprakradet.no/Aktuelt-ord/Identitet/. Hentet 22.03.2014. 
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økende grad ser som relasjonelt, altså at identiteten er mangetydig og flytende, en sosial 

prosess hvor mening skapes i interaksjon med andre mennesker og grupper 13. Identitet kan 

studeres ut fra et biografisk eller et relasjonelt perspektiv. En biografisk identitet vektlegger 

et essensialistisk syn på identitet, at identiteten er noe personlig, noe som er iboende i hvert 

individ. Det biografiske synet på identitet har blitt utfordret av et mer relasjonelt syn på 

identitet. Den essensialistiske identiteten er sett som en vestlig europeisk konstruksjon, 

koblet til individualisme og et syn på et «jeg» som noe helstøpt og fast forankret. I de siste 

ca. 50 årene har imidlertid nytt tankegods som postmodernisme og sosialkonstruktivisme 

vist at det man tidligere antok var faste og uforanderlige kategorier i virkeligheten er mer 

flytende og relasjonelle. Så også med identiteten 14. Identitet er noe relasjonelt. Identitet er 

altså betinget av hvilke situasjoner en person eller grupper av personer inngår i. Identitet 

skapes og opprettholdes i forhold til noe annet.  

De samiske utstillingene forteller historier om identitet, hvor etnisitet er vektlagt som 

en sentral del av identiteten. Dette gjøres på ulike måter. Noen samiske utstillinger 

understreker at den samiske etnisiteten er del av en mer sammensatt identitet. Etnisitet er 

også viktig for hvordan man oppfatter seg selv i forhold til andre mennesker. For noen 

mennesker er etnisitet viktigere enn for andre, og i noen situasjoner er etnisitet viktigere 

enn i andre situasjoner. Samene i Norge er norske, de har norske pass, er underlagt norsk lov 

og har stemmerett ved Stortingsvalg. De er norske, men samtidig er de også etnisk sett ikke 

norske, men samer. I tillegg til å være norske og samer, inngår hver enkelt person i en rekke 

andre identitetsfellesskap som familie og slekt, på arbeidsplassen, religiøse eller politiske 

fellesskap, fanklubber, fotballklubber eller onlinespill. En enkelt persons identitet er 

sammensatt, men ikke fastlåst. Etnisitet blir ofte forbundet med minoriteter. Svensker og 

nordmenn som tilhører majoritetsbefolkningen, omtales ofte uten prefikset «etnisk». I 

denne avhandlingen er det noen ganger nødvendig for meg å bruke begrepet «etnisk norsk» 

for å skille mellom samiske norske og altså «etniske norske». Etnisk norsk betegner en 

                                                             
13 Anna De Fina og  Alexandra Georgakopoulou, Analyzing narrative: discourse and sociolinguistic 

perspectives  (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). s. 155-156. 

14 Ibid. s. 157. 
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person med norsk bakgrunn eller opprinnelse15. Det er ikke dermed sagt at «etnisk norske» 

er mer norske enn andre nordmenn. Jeg bruker med andre ord ikke dette begrepet i en 

rangering av norskhet.  

 Fredriks Barths bok ’Ethnic groups and boundaries’ har hatt stor betydning for 

hvordan vi oppfatter etnisitet. Barth dreide fokus bort fra å forske på etnisitet innad i 

grupper og over til å forske på prosesser som foregikk mellom grupper. Etnisitet kan slik sees 

som en form for sosial organisering av samkvemmet mellom grupper. På den måten kan 

etnisitet sies å være bevisstheten om egen identitet vis-à-vis andre grupper16. Det er vanlig å 

tenke seg at etniske grupper har felles kultur (kultur forstått som «det som gjør 

kommunikasjon mulig»17), og ofte er det et sammenfall mellom etniske grenser og 

kulturforskjeller. Samtidig kan det også være slik at etnisk identitet bygger på en forestilling 

om kulturforskjeller. De kulturelle grensene er mindre entydige enn de etniske grensene. Det 

er med andre ord ikke objektive kulturforskjeller som skaper gruppeidentitet, men 

forestillingen om at slike kulturforskjeller eksisterer18. Etniske grupper har felles interesser 

som knytter dem sammen i et interessefellesskap, og opplever ofte et ytre press som styrker 

det indre fellesskapet. For samene har striden blant annet stått om språklige, religiøse, 

kulturelle og territoriale rettigheter. Men også etniske grupper er splittet i etnopolitiske 

saker, for eksempel var ikke alle innad i Samebevegelsen i mot utbyggingen av Alta-

vassdraget 19. 

                                                             
15 "NOU 2011: 14: Bedre integrering," Regjeringen, 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-14/3/5.html?id=650770. Etnisk 
norsk skal ikke forveksles med «norsk» eller «nordmann». Jeg bruker dette begrepet vel vitende om at det 
er omstridt. Den venstreradikale avisen Ny tid tok i 2006 et oppgjør med Språkrådets definisjon av 
begrepet «etnisk norsk», hvor de blant annet pekte på at Språkrådet i en e-post til Ny tid likestilte 
begrepene «nordmann» og «etnisk norsk». Språkrådet beklaget sin opprinnelige uttalelse, og nyanserte 
definisjonen til at en «etnisk norsk» er en nordmann av norsk avstamming, til forskjell fra en norsk 
statsborger av utenlands avstamming. Alle kan være nordmenn, men for å være etnisk norsk må man dele 
mer en statsborgerskap og oppholdssted. Definisjonen er imidlertid uklar, for er for eksempel den norske 
kongen, med sitt dansk/engelsk/svenske opphav, etnisk norsk?  

16 Fredrik Barth, Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference  (Oslo: 

Universitetsforlaget, 1969). 

17 Thomas Hylland Eriksen, "Identitet," i Flerkulturell forståelse, red. Thomas Hylland  Eriksen (Oslo: TANO 

Aschehoug, 1997). S. 44. For en utdypning av kulturbegrepet se Hooper-Greenhill, Museums and the 

interpretation of visual culture.s. 10-14.  

18 Eriksen, "Identitet." S. 45. 

19 Ibid. S. 42. 
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Figur 1: Fra utstillingen Samekulturen, Tromsø Museum – Universitetsmuseet. 

 

  

 Medlemmer av en minoritet definerer seg i relasjon til majoriteten, mens hos 

majoriteten er det andre trekk som gjøres relevante. Majoriteten vil oppfatte seg 

som ”vanlige” eller ”naturlige”. Slik har vi for eksempel en egen kategori av museer viet 

samisk kultur og historie som kalles samiske museer. Alle de andre museene kalles ikke 

henholdsvis ”norske” eller ”svenske” museer. De er bare museer de, men med ulike 

spesialiseringer som historisk museum, teknisk museum, zoologisk museum og lignende.  

En måte å uttrykke etnisk identitet på er å gjøre det i relasjon til, i kontrast til eller i 

opposisjon til noe annet, og i de samiske utstillingene er dette "annet" som oftest 

majoritetssamfunnet. Noen elementer i utstillingene er  mer kontrasterende enn andre, for 

eksempel kan det jeg har valgt å kalle Laplands ekvipasje, et diorama befolket av et 

utstoppet reinsdyr og en mannekeng i tradisjonell samisk drakt, sees som en slik 

grensemarkør, som noe som understreker forskjellen mellom det samiske og det norske (se 

figur 1, Laplands ekvipasje blir nærmere beskrevet og diskutert i kapittel 5: om diorama).  

Jeg analyserer og diskuterer de samiske utstillingene blant annet med et blikk på 

hvilken felles identitet som uttrykkes. Er det "Vi" eller "Oss"? For at en gruppe skal se seg 

som et "Vi" må de ha eller oppleve et internt fellesskap. En gruppe som ser seg som "Oss", 

ser et "Oss" i kontrast til noe utenfor. Thomas Hylland Eriksen sammenligner begrepene 
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"Oss" og "Vi" med Harald Eidheims begreper om dikotomisering og komplementarisering 20. 

Dikotomisering er når identitet skapes og opprettholdes i kontrast til noe annet. For 

eksempel når samer fremstiller nordmenn som en negativ kontrast (at nordmenn er 

moderne, står for fremskritt, forsøpler og ødelegger naturen, er grådige, egoistiske, 

hensynsløse - i motsetning til samer som kan fremstille seg som det motsatte, at de blant 

annet har en livsstil som er mer i pakt med naturen og har fokus på miljøvern). 

Komplementarisering er når man skaper og vedlikeholder en terminologi som gjør det mulig 

å sammenligne kulturelle forskjeller, slik at man for eksempel kan snakke om samisk 

kunsthåndverk og sammenligne dette med norsk kunsthåndverk. Et viktig poeng hos Eidheim 

er at komplementarisering – det å utvikle et felles språk for å sammenligne 

gruppekarakteristika - er helt nødvendig for at en gruppe skal kunne fremstille seg selv som 

en "kultur", og særlig er det viktig hvis gruppen vil fremstille seg som likeverdig, men 

forskjellig fra en annen gruppe. I følge Hylland Eriksen kan komplementarisering være en 

fredelig, relativt konfliktfri måte å skape og fremstille etnisk kontrastering på. Det er en 

annen form for "Vi" som bygger på likheter og sammenlignbarhet, i motsetning til 

kontrasterende fiendebilder. Komplementarisering uttrykker en anerkjennelse av likhet, 

samtidig som at forskjeller og grenser understrekes21. Er de samiske utstillingene uttrykk for 

kontrastering eller komplementarisering? "Vi" eller "Oss"? Er det forskjeller på eldre og 

nyere samiske utstillinger i dette? Uttrykker utstillinger på samiske museer og 

nasjonalmuseer ulike former for kontrastering og komplementarisering? Det er på sin plass å 

understreke at begrepene ”komplementarisering” og ”dikotomisering” er begreper som 

skilles av analytiske hensyn. I virkeligheten vil det alltid være sammenblandinger av disse 

feltene.  

 

 ”I UMINNELIGE TIDER” – OM FORTIDSBRUK 
 

”… Man har ikke hørt at samene skulle vært kommet noe steds fra”  

                                                             
20  "We and Us: Two Modes of Group Identification," Journal of Peace Research 32, no. 4 (1995); ibid. S. 434. 

Se også Harald Eidheim, Aspects of the Lappish minority situation  (Oslo: Universitetsforlaget, 1971).  

21 Eriksen, "We and Us: Two Modes of Group Identification." 
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Figur 2: Fra utstillingen Samisk kultur på Norsk 

folkemuseum 

Dette sitatet av den kjente samiske 

forfatteren Johan Turi innleder utstillingen Samisk 

kultur på Norsk Folkemuseum (se figur 2). Med 

dette sitatet slås det fast at samene har levd i de 

nordlige deler av Skandinavia og Russland i 

uminnelige tider. Slik lyder det ofte når samenes 

historie skal presenteres, være seg i utstillinger, 

bøker eller på Internett22. Den vage 

tidsbetegnelsen «i uminnelig tider» rommer et hav 

av tid med mange ulike tider og tidsforståelser, 

tidsregimer og tidshorisonter. Denne 

tidsbetegnelsen har også politiske implikasjoner. 

Implisitt i bruken av  

begreper som ”i uminnelige tider” ligger påstander 

som at ”vi har alltid vært her”, og at ”vi var her 

først”. På denne måten knyttes ett folk og ett 

territorium sammen; samene og Sápmi, og denne forbindelsen kan brukes som et argument 

i diskusjoner om hvem som har rett til ressursene som finnes innenfor dette territoriet. 

 Da jeg begynte å arbeide med denne avhandlingen var det med en tanke om at jeg 

ville undersøke hvordan fortid ble brukt i samtiden: hvordan samisk fortid ble brukt til å 

forme og uttrykke samisk etnisitet og identitet i de samiske utstillingene. Jeg er utdannet 

arkeolog og har arbeidet mesteparten av mitt voksne liv på museum. Jeg er fascinert av det 

som ligger i fortiden, og hvordan vi kan vite noe om dette. Jeg er også vel så fascinert av 

hvordan fortiden kan brukes i samtiden: det man kan kalle fortidsbruk23. Jeg oppdaget raskt 

at det ikke var så mye fortid i de samiske utstillingene, eller rettere sagt: jeg fant ikke fortid 

slik jeg kjenner den fra arkeologi og kulturhistoriske museer, inndelt i kronologier og med 

                                                             
22 Se for eksempel Åse Magnusson, "Historien utställd: samiskt på museum," i Historieforskning på nya 

vägar, red. Klas-Göran Karlsson og  Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.) (Lund: Nordic Academic Press, 

2006). S. 50 og s. 53-559 

23 Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna  (Lund: Studentlitteratur, 2004). Ola Svein Stugu, 

Historie i bruk  (Oslo: Samlaget, 2008). 
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daterte gjenstander som får representere ulike perioder. Flere av de samiske utstillingene 

som omfattes av denne analysen har et slags etnografisk presens: de viser hvordan samisk 

kultur var «før», i «gamle dager». Likevel, tross manglende vektlegging av tid og de lange 

linjer i de samiske utstillingene, er tiden viktig her. Hvordan tid fremstilles i de samiske 

utstillingene, det vil si samtiden, tiden som har gått og tider som vil komme, er stadig 

tilbakevendende tema i min analyse av disse utstillingene. Tid er også et spørsmål om makt. 

Makt til å strukturere og implementere tiden, og makt til å definere hvem som hører inn 

under og hvem som faller utenfor tiden.  

I utstillinger fra siste del av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble samene 

fremstilt som «de eksotiske andre». Disse utstillingene fant ofte sted på etnografiske museer, 

innenfor en tidsforståelse som blir kalt etnografisk presens24, som er en ahistorisk 

fremstillingsmåte hvor tidsdimensjonen er opphevet, og de ulike fenomenene og 

gjenstandene blir fremstilt uten nøyaktige referanser til når de fant sted. Dette bidro til å 

skape et skille mellom majoritetsbefolkningen og samene, et skille mellom et folk med 

historie og et folk uten. En følge av dette, var at den skandinaviske befolkningen ble fremstilt 

som et folk og en kultur med evne til utvikling og kulturell fremgang, mens den samiske 

befolkningen ble fremstilt som et folk og en kultur som hadde stagnert og sto i fare for å bli 

kulturelt utradert, hvis de ikke ble beskyttet25. Fra 1970-tallet av har flere samiske museer 

blitt opprettet både i opposisjon til og som et korrektiv til hvordan samene tradisjonelt har 

blitt fremstilt på nasjonalmuseene. Det kan kalles et paradoks at flere av utstillingene ved de 

samiske museene har blitt kritisert for å bruke den samme etnografiske presens i sin 

fremstilling av samisk kultur, og at samisk kultur i disse utstillingene fremdeles kan fremstå 

                                                             
24

 Etnografisk presens er i følge Store norske leksikon et begrep fra antropologien som betegner”… en 

praksis som tidligere var utbredt innen etnografi og sosialantropologi i forbindelse med skriving av 

vitenskapelige rapporter o.l.: man opphevet tidsdimensjonen og skrev konsekvent i presens, uten 

henvisning til den tidsperioden materialet skrev seg fra. Hensikten var å gjenskape et bilde av såkalt 

tradisjonelle eller primitive samfunn som funksjonelle enheter på et gitt tidspunkt. ” Espen Wæhle, 

"Etnografisk presens," i Store norske leksikon (http://snl.no/etnografisk_presens2009, 14. februar). 

Hentet 18.05.2012. 

25 Bjørnar Olsen, "Norwegian archaeology and the people without (pre-)history: or how to create a myth 

of a uniform past," i Critical concepts in heritage (London: Routledge, 2007). S. 15-17. Johannes Fabian og  

Matti Bunzl, Time and the other: how anthropology makes its object  (New York: Columbia University Press, 

2002). 
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som noe som har eksistert i ”uminnelige tider” 26. Samtidig er det en dynamikk i dette 

paradokset. De samiske museene bruker de gamle stereotypiene aktivt for å oppnå 

anerkjennelse som et folk og for å få politiske rettigheter. Det som tidligere satte samene i 

en underordnet posisjon, gir dem nå mulighet til økt politisk makt og bidrar til en mer positiv 

selvfølelse. I denne sammenhengen får den vage tidsbestemmelsen ”i uminnelige tider” 

politisk sprengkraft. Denne tidsangivelsen brukes for å vise til samenes tilstedeværelse 

innenfor dette territoriet lenge før de ulike nasjonalstatene ble opprettet. Kontinuitet i 

historien og koblingen til territoriet gir styrke til krav om rettigheter til ressursene som finnes 

her. Slik kan historien brukes politisk. Men her er nok et paradoks: et slikt fokus på 

sammenheng mellom land og folk og på folkets felles opphav, er i dag tabubelagt for 

nasjonalmuseene, mens det aksepteres og oppmuntres for de samiske museene27.  

I Norge på 1800-tallet var fag som historie, arkeologi og kunsthistorie viktige i 

byggingen av en norsk identitet og nasjon, en nasjonsbygging som kulminerte med 

opprettelsen av Norge som en selvstendig nasjon i 1905. Norsk arkeologi vokste altså frem 

samtidig med den norske nasjonalstaten, en nasjonalistisk ideologi og evolusjonistiske 

teorier. Arkeologi spilte en viktig rolle i byggingen av en nasjonal identitet. Den tyske 

arkeologen Gustav Kossina (1858-1931) trekkes ofte frem som et skrekkens eksempel på 

hvor galt det kan gå når historiske kilder brukes på denne måten. Kossina utviklet teorier om 

de germanske folkenes opprinnelse som inspirerte nazistisk ideologi, og som blant annet ble 

brukt til å rettferdiggjøre okkupasjon av omkringliggende land. I etterkrigstiden tok man 

avstand fra å bruke arkeologiske og historiske kilder på denne måten. Innenfor Akademia de 

siste 30 årene er forskning med nasjonalpatriotiske overtoner dårlig ansett, både på grunn 

av de politiske implikasjonene og fordi man nå har et mer konstruktivistisk syn på kultur. 

Men det finnes et unntak: fortidsforskning med identitetsskapende mål er akseptabelt så 

lenge det dreier seg om etniske minoriteter. Den norske arkeologen Brit Solli ser dette 

paradokset som uttrykk for to ulike paradigmer, henholdsvis identitetsparadigmet og 

                                                             
26 Se Bjørnar Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer," Nordisk 

Museologi 2000, no. 2 (2000).  

27 Magnusson, "Historien utställd: samiskt på museum." 
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annerledesparadigmet 28. Kort fortalt handler identitetsparadigmet om ideen om likhet 

mellom fortidens og nåtidens mennesker. Innenfor et slikt paradigme snakker man for 

eksempel om fortidens mennesker som ’våre forfedre’, og tidlig historie omtales 

som ’nasjonens opphav’. Innenfor annerledesparadigmet ser man historien som en 

dynamisk prosess, og er opptatt av forskjeller og endring. Slik Solli ser det, er 

annerledesparadigmet nærmest å regne for en form for luksus som bare 

majoritetsbefolkninger kan unne seg. En for sterk vekt på diversitet og mangfold kan virke 

oppløsende for urfolk og minoritetsgrupper. De trenger en følelse av identitet for å kunne 

oppfatte seg som en gruppe som er annerledes enn majoritetssamfunnet29. Koblingen 

mellom land og folk som tidligere var så utbredt på nasjonalmuseene lever altså i beste 

velgående på de samiske museene. Det majoritetskultur-museene gjorde før og ikke kan 

gjøre lenger, det gjør minoritetsmuseene nå, og hvorfor skulle de ikke det? Er det ikke nok et 

imperialistisk trekk å kreve at den samiske historiefremstillingen skal handle om diversitet og 

mangfold, og på den måten frata samene muligheten til å bygge og forsterke en særegen 

samisk identitet? I følge Brit Solli må man i denne diskusjonen trekke inn begreper som makt, 

avmakt og undertrykkelse. Historisk forskning med nasjonale overtoner på 

majoritetsbefolkningens historie er ikke akseptert. Det må derimot være akseptert å bruke 

fortiden til å styrke undertrykte gruppers identitet30. I denne avhandlingen har jeg valgt å se 

på utstillinger av samisk kultur og historie både på samiske museer og på nasjonalmuseer, 

blant annet for å se hvordan nasjonalmuseene løser denne utfordringen. 

Det er likhetstrekk mellom nasjonalmuseenes rolle i bygging av en nasjonal identitet 

på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet og måten de samiske museene brukes for å bygge og 

forsterke samisk identitet i dag. Begge museumsformene er uttrykk for en ideologi. Et kjent 

ideologisk grep, særlig knyttet til en lineær evolusjonistisk historiefremstilling, er å få 

hendelser i nåtiden til å fremstå som en unngåelig følge av eller en naturlig fortsettelse av 

hendelser i fortiden. Museumsutstillinger er et medium som er særlig godt egnet til denne 

                                                             
28 Brit Solli, "Refleksjoner omkring bruk av fortid og kulturminner i identitetsskaping," i 

Fortidsforestillinger, red. Bård A. Berg og  Einar Niemi (Tromsø: Institutt for historie, Universitetet i 

Tromsø, 2004).S. 26-28 

29 Ibid. S. 28 

30 Ibid. S. 27 
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type fremstillinger, særlig i utstillinger som omfatter nær historie som mange av utstillingene 

på de samiske museene gjør.  

 

AVHANDLINGENS STRUKTUR 
Avhandlingen er bygd opp av seks kapitler. I dette første kapittelet har jeg presentert 

problemstillingen og tilnærming til materialet og diskutert noen sentrale begreper som 

etnisitet, identitet og fortidsbruk. 

 I kapittel 2 skisserer jeg en kontekst, noe jeg mener er en nødvendig bakgrunn for å 

forstå de samiske utstillingene. Kapittelet er tre-delt. Først gir jeg en kortfattet presentasjon 

av den historisk-politiske bakgrunnen for hvordan samisk kultur og historie representeres i 

museumsutstillinger i dag, med vekt på fremveksten av den moderne Samebevegelsen i 

henholdsvis Norge og Sverige. Deretter gjør jeg rede for utviklingen av post-koloniale teorier 

og fremveksten av en kritisk museologi. Alt dette er faktorer som har hatt innvirkning på 

hvor og hvordan samisk kultur stilles ut. Til slutt diskuterer jeg hvordan en post-kolonial, 

museologisk kritikk av museal representasjon av urfolk også har blitt rettet mot samiske 

utstillinger og samiske museer. Denne siste delen av kapittelet blir dermed også en 

forskningshistorisk fremstilling av de samiske utstillingene. 

I kapittel 3 diskuterer jeg hvordan mening skapes i museumsutstillinger og 

presenterer de teorier og metoder jeg bruker i min analyse. Jeg beskriver blant annet valg av 

multimodal metode og noen underliggende teoretiske premisser. Her diskuterer jeg også 

mitt ståsted som forsker, blant annet i forhold til urfolksmetodologi. 

I fjerde kapittel presenterer jeg de enkelte utstillingene. Etter en kortfattet 

beskrivelse av det enkelte museets historie presenterer jeg en lesning av hver enkelt 

utstilling hvor utstillingens fortelling i form av tekst og lay-out diskuteres. Dette relateres så 

til bruken av fire andre modaliteter: bruk av diorama, fotografier, gjenstander og kart. I dette 

kapittelet er hovedfokus på utstillingsteksten, på lay-out og hvordan jeg beveger meg 

gjennom utstillingen. Måten utstillingen er organisert på, for eksempel om den er ordnet 

kronologisk eller tematisk, kan relateres til det som Marzia Varutti kaller «regimes of 

representation» - utstillingsregimer. Jeg avslutter kapittel 4 med en oppsummering av de 

fjorten samiske utstillingene, hvor jeg diskuterer hvorvidt den enkelte utstillingen kan passe 
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inn i en av Varuttis fire foreslåtte utstillingsregimer:  estetisk, etnografisk, historisk eller 

hybrid31. 

I kapittel 5, analyserer og sammenligner jeg utstillingene med utgangspunkt i de fire 

modalitetene; diorama, fotografi, gjenstander og tekst. Først tar jeg for meg hver enkelt 

modalitet og diskuterer hvordan denne modaliteten eller meningsressursen har blitt brukt i 

utstillinger generelt, en slags modalitetens museumshistorie. Til slutt i kapittel 5 

sammenligner jeg likheter og forskjeller i hvordan modalitetene brukes i de samiske  

utstillingene og diskuterer hvordan modalitetene brukes innenfor de ulike 

utstillingsregimene.  

I kapittel 6 gjør jeg en oppsummering av avhandlingen. Med utgangspunkt i 

resultatene fra analysene i kapittel 4 og kapittel 5, sammenligner jeg de samiske utstillingene 

på henholdsvis de samiske museene og nasjonalmuseene. Deretter diskuterer jeg likheter og 

forskjeller mellom de samiske utstillingene i Norge og Sverige.  Med utgangspunkt i 

resultatene fra analysen av de ulike modalitetene, tar jeg opp igjen diskusjonen om tid og 

tidsbruk i de samiske utstillingene. Avslutningsvis diskuterer jeg så historiebruk i de samiske 

utstillingene i forhold til et kulturelt, kollektivt minne og en kulturell, kollektiv glemsel. 

 

                                                             
31 Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary 

Norway.." 
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KAPITTEL 2. SAMISKE UTSTILLINGER TRER FREM SOM ET 

FORSKNINGSFELT 
 

 De fjorten samiske utstillingene som analyseres i denne avhandlingen, finner sted på 

to ulike museumsinstitusjoner, henholdsvis nasjonalmuseer  og samiske museer32. I dette 

kapittelet er fokus primært på de samiske museene, en relativt ny museumsform som 

oppsto på slutten av 1900-tallet. Bakgrunnen for etableringen av de samiske museene er 

likevel mye den samme som bakgrunnen for at de nasjonale kulturhistoriske museene har 

valgt å fornye og å lage nye samiske utstillinger. 

 Dette kapittelet er to-delt. Først redegjør jeg for bakgrunnen for etableringen av de 

samiske museene med fokus på fremveksten av Samebevegelsen i Norge og Sverige, post-

kolonialisme og fremveksten av en kritisk museologi, samt en kort innføring i hvordan samisk 

kultur og historie har blitt fremstilt på nasjonalmuseene i Sverige og Norge, med vekt på de 

tidligste utstillingene på Nordiska museet i Stockholm og Etnografisk museum i Oslo33. 

Deretter beskriver jeg fremveksten av egne samiske museer og diskuterer hvordan de 

samiske utstillingene, og da særlig på de samiske museene, har blitt omtalt av forskere som 

har sett på disse med et museologisk og post-kolonialt blikk. Dette er altså en presentasjon 

og en diskusjon av forskning som er gjort på feltet samiske utstillinger. 

 

BAKGRUNNEN FOR ETABLERINGEN AV DE SAMISKE MUSEENE: SAMISK ETNO-POLITIKK, 

POST-KOLONIALISME OG  MUSEOLOGI 
Opprettelsen av de samiske museene kan sees i sammenheng med en bredere post-

kolonial bevegelse som blant annet omfatter samisk etno-politisk bevisstgjøring og en global 

urfolksbevegelse. Museenes endrede rolle i samfunnet, blant annet som følge av en post-

kolonial kritikk av museenes representasjon av «de andre», hører også til i dette bildet. I det 

                                                             
32 Se diskusjon om utvalg av museer og utstillinger i kapittel 4. 

33 Dette temaet blir tatt opp igjen i kapittel 4, som en bakgrunn for beskrivelsen av de nåværende samiske  

utstillingene på Nordiska museet og Norsk folkemuseum, og i kapittel 5, hvor jeg diskuterer tidlige 

representasjoner av samisk kultur med utgangspunkt i fremstillingsformen jeg kaller Laplands ekvipasje. 
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følgende gir jeg en kortfattet beskrivelse av disse prosessene, siden dette er prosesser og 

retninger som utgjør en viktig bakgrunn for forståelsen av hvordan samisk kultur og historie 

stilles ut på museer i dag. 

SAMISK ETNO-POLITIKK 

 Sápmi er et begrep som både favner et geografisk område og en tilhørighetsfølelse til 

et nasjonalt fellesskap som bygger på et felles språk, en felles kultur og en felles historie. Det 

geografiske området Sápmi som strekker seg fra Midtskandinavia til østspissen av 

Kolahalvøya, har etter hvert blitt innlemmet i fire nasjonalstater: Norge, Sverige, Finland og 

Russland.  

 

 

Samene i de fire landene har en felles historie, men samenes historie har også mange 

nasjonale særtrekk som følge av de ulike nasjonalstatenes politikk ovenfor samene. I denne 

avhandlingen er materialet begrenset til å omfatte utstillinger av samisk kultur og historie i 

Norge og Sverige. Jeg legger derfor størst vekt på den samiske historien i disse to landene. 

Figur 3: Kart over Sápmi. Hentet fra www.nordiskamuseet.se  
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Innledningsvis vil jeg her gi en kortfattet presentasjon av den nyere samiske historien som 

omfatter fremveksten av samebevegelsen34. 

 Den kollektive selvforståelsen som ligger bak oppfattelsen av Sápmi som et nasjonalt 

fellesskap, er av nyere dato. Denne nasjonale fellesskapsfølelsen vokste frem fra midten av 

1900-tallet. Før dette var samene en spredt og fåtallig etnisk minoritet som hadde lite 

kjennskap til andre samer i områder utenfor sin egen region35. Samisk forhistorie er 

fremdeles et potensielt problematisk og kontroversielt begrep. Bjørnar Olsen diskuterer 

både begrepet "forhistorie" og begrepet "samisk"36. Begge er problematiske, hver på sin 

måte. Olsen maner til varsomhet i bruken av begrepet "forhistorie". Skillet mellom 

forhistorie og historie er nært knyttet til en evolusjonistisk tankegang om kulturelle 

fremskritt. At noe er "forhistorisk" kan dessuten ha en negativ klang. Det kan oppfattes som 

bakstreversk og primitivt. Begrepet "samisk" er en etnisk kategoriserende merkelapp, og 

mange har reist til dels sterke innvendinger mot bruk av slike merkelapper i arkeologien. 

Olsen mener at etnisitet er et høyst legitimt og studerbart fenomen også for arkeologer – 

forutsatt at det har vært et relevant fenomen for befolkningen i det tidsrommet som 

studeres. For samenes del hevder Olsen at det er relevant å snakke om samisk etnisitet 

tilbake til årtusenet før Kristi fødsel. Da ble grunnlaget lagt for det som senere fremstår som 

samisk og "norrøn" etnisitet i det nordlige Norden. Fra denne tid gir det mening å snakke om 

en samisk fortid eller en samisk historie, hevder han. Det er høyst sannsynlig at det er 

befolkningskontinuitet videre bakover i tid, men det gir ikke mening å hekte etniske 

merkelapper på tidligere perioder så lenge etnisitet ikke kan sies å ha hatt betydning for de 

kulturelle, sosiale eller økonomiske valg som menneskene tok37. 

                                                             
34 For eldre samisk historie, se for eksempel Lars Ivar Hansen og  Bjørnar Olsen, Samenes historie  (Oslo: 

Cappelen akademisk forl., 2004). Carl-Gösta Ojala, Sámi prehistories: the politics of archaeology and identity 

in northernmost Europe, vol. 47 (Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 2009). 

35 Harald Eidheim, "Ethno-political development among the Sami after World War II: the Invention of 

Selfhood," i Sami culture in a new era, red. Harald Gaski (Karasjok: Davvi girji, 1997).s. 29 

36 Bjørnar Olsen, "Samenes fortid som arkeologisk forskningsfelt: -virkningshistoriske utfordringer," i 

Historisk rätt?: kultur, politik och juridik i norr, red. Inga Lundström (Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 

2007). 

37 Ibid. S. 213-214. Se også Hansen og  Olsen, Samenes historie. 
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En grunn til at samisk forhistorie ikke har fått noen fremtredende plass i de samiske 

museene, kan søkes i den arkeologiske faghistorien38. Det er ikke før på 1980-tallet at man 

kan begynne å snakke om samisk historie og samisk arkeologi som synlige akademiske felt. 

Til gjengjeld har studiet av samisk forhistorie vært et meget vitalt forskningsfelt innen norsk 

og nordisk arkeologi de siste ca. 25 årene39.  Parallelt med fremveksten av samiske museer 

ble altså samisk arkeologi utviklet som en vital del av norsk og nordisk arkeologi. Dette kan 

sees i sammenheng med utviklingen av nye teoretiske rammeverk for forståelse av etnisitet 

og kulturell variasjon. 

I perioden fra 1700-tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet har synet på samenes 

opphav endret seg flere ganger. Først oppfattet man samene som ’det opprinnelige andre’ – 

det vil si Skandinavias urinnvånere. Deretter oppfattet man samene som ’et arktisk andre’ – 

en kulturdualisme hvor arktisk steinalder ble tilskrevet den samiske befolkningen med en 

kultur preget av skiferredskaper, i motsetning til den syd-skandinaviske steinalderens 

flintredskaper. Til slutt kom teorien om ’et østlig andre’, hvor man mente at samene måtte 

være innvandret fra Nord-Asia på et relativt sent tidspunkt, og at de derfor ikke hadde noen 

større betydning i den norske eller svenske historien40. Samenes historiske betydning har slik 

sett blitt stadig mer marginalisert. Cathrine Baglo hevder at et resultat av teorien om at 

samene hadde innvandret østfra og dermed var av fremmed nasjonalitet, var at de ble 

ekskludert som historisk objekt. Samenes kultur ble sett som statisk og historieløs og 

dermed henvist til en etnografisk kategori. Skiftende syn på samenes opprinnelse må sees i 

sammenheng med Vestens endrede politiske og vitenskapelige holdninger i synet på såkalte 

primitive folkeslag41.  

 Samene i både Norge og Sverige hadde i lang tid  vært utsatt for en 

assimileringspolitikk som hadde til hensikt å gjøre samene til en del av majoritetssamfunnet 

eller, som var tilfellet med de nomadiske reindriftssamene i Sverige, til objekt for en 

                                                             
38 Samenes historie. S. 13. 

39 Bjørnar Olsen, "Hva er samisk forhistorie?," i Samisk forhistorie, red. Mia Krohg og  Kjersti Schanche 

([Varangerbotn]: Varanger samiske museum, 2004). S. 25. 

40 Cathrine Baglo, "Vitenskapelige stereotypier: om konstruksjonen av samene som kulturhistorisk enhet i 

tida fram mot 1910" (Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Tromsø, 2001). S.32-54. 

41 Ibid. S.55-56. 
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paternalistisk politikk som gikk ut på å beskytte samene mot det moderne samfunnet42. 

Samiske stemmer som oppfordret til mobilisering for å kreve samisk likeverd og rettsvern 

mot inngrep i samiske områder, gjorde seg gjeldende allerede tidlig på 1900-tallet, men de 

møtte motstand både fra statsmaktene og fra samisk hold 43. De store omveltningene i 

samisk samfunnsliv og politikk har skjedd etter andre verdenskrig.  

 I Norge er det særlig to store vannskiller som trekkes frem: brenningen av Finnmark i 

1944 og gjenreisningen som fulgte etter dette, samt Altasaken på 1970- og begynnelsen av 

1980-tallet 44. Da den tyske okkupasjonsmakten trakk seg tilbake fra Finnmark i 1944 og 

1945 tok de i bruk den brente jords taktikk for å forhindre russisk fremrykning. Alle beboere i 

Finnmark og Nord-Troms ble forsøkt evakuert, og husene ble brent. Rundt 3/4 av den 

samiske befolkningen i Norge holdt til i de brente områdene, og ødeleggelsene fikk derfor 

store konsekvenser for samisk kultur. Dette gikk særlig hardt ut over den sjøsamiske 

kulturen. Hele deres materielle livsgrunnlag ble rasert. Hus, fjøs, naust, båter og redskap var 

brent, og det var lite igjen som kunne minne om en samisk fortid. Kort tid etter krigen satte 

Stortinget i gang en massiv gjenreisningsplan. Sosialantropologen Ivar Bjørklund peker på at 

gjenreisningsarbeidet og byråkratiet knyttet til dette var tuftet på norske kulturelle 

premisser, uten å ta hensyn til kulturelle og etniske forskjeller i landsdelen. Slik kan 

brenningen av Finnmark og den påfølgende gjenreisningen sees som hendelser som gjorde 

det norske nasjonale fellesskapet til en dominerende realitet i en landsdel som tidligere 

hadde vært preget av kulturell variasjon 45. 

 I følge Bjørklund førte utviklingen av den norske velferdsstaten etter krigen til at hele 

den nordnorske befolkningen stadig ble mer kulturelt ensrettet. Samiskhet ble ansett som en 

bremse for utviklingen, som noe mindreverdig, fattigslig og nærmest moralsk forkastelig. 

                                                             
42 Se for eksempel Patrik Lantto og  Ulf Mörkenstam, "Från "lapprivilegier" till rättigheter som urfolk. 

Svensk samepolitik och samernas politiska mobilisering.," Fataburen. Nordiska museets och Skansens 

årbok. För Sápmi i tiden, no. Red. Christina Westergren och Eva Silvén (2008); ibid. 

43 Harald Eidheim, "En nasjon veks fram: Sápmi," i En nasjon blir til, red. Harald Eidheim og  Dikka Storm 

(Tromsø: Tromsø museum, Universitetet i Tromsø, 2000).: 3-4; Ivar Bjørklund, Sápmi: en nasjon blir til : 

fremveksten av samenes nasjonale fellesskap, (Tromsø: Samisk etnografisk fagenhet, Tromsø museum, 

2000). Utstillingskatalog. 

44 Sápmi: en nasjon blir til : fremveksten av samenes nasjonale fellesskap. 

45 Ibid.s. 6-8 
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Samisk etnisk tilhørighet ble et sosialt stigma 46. Etter 2. verdenskrig vokser det som man 

med en fellesbetegnelse kaller Samebevegelsen frem. Samebevegelsen la vekt på at selv om 

samene var spredt over stort område på Nordkalotten og Kolahalvøya, så var de kulturelt og 

historisk å forstå som et eget folk;  

«…som hadde bodd i dette området og brukt det som sitt eige sidan lenge før dei 

nåværenda statane på kolonisatorisk vis drog sine grenser og delte området mellom 

seg» 47. 

Selv om man på 1940- og 1950-tallet kan se tegn til oppmykning av assimileringpolitikken, 

blant annet ble samisk tillatt som hovedmål i skolen, og politiske organisasjoner som Oslo 

Sámi Særvi (1948) og Nordisk sameråd (1956) ble stiftet, er det først på 1960 og 1970-tallet 

at det neste veiskillet kommer. Motstanden mot utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget 

startet på midten av 1970-tallet som en naturvernsak og som en sak for lokalbefolkningen 

som ble berørt. Altasaken kom etter hvert til å handle om mer enn naturverninteresser og 

reindriftsinteresser. Den ble en brekkstang for å påvise mangelen på en norsk 

minoritetspolitikk. Etter omfattende protester ble vassdraget til slutt bygget ut, men 

regjerningen måtte ta til følge at samenes konstitusjonelle stilling i det norske samfunnet 

ikke var tilfredsstillende avklart. Som resultat av dette kom en endring i Grunnloven i 1988 

(artikkel 110a), og opprettelsen av et eget folkevalgt sameting. Det har i ettertid blitt sagt at 

samebevegelsen tapte Altasaken, men vant en seier for samesaken 48.  Altasaken førte 

imidlertid også til en splittelse i samebevegelsen. Spørsmålene om bruk av sivil ulydighet og 

radikale krav om samisk selvstyre førte til en polarisering av samebevegelsen og en splittelse 

mellom en moderat del og en mer radikal del av samebevegelsen 49.  

Altasaken satte et ubehagelig søkelys på hvordan Norge behandlet sitt eget urfolk på 

et tidspunkt hvor Norge gikk aktivt inn for å støtte urfolks rettigheter internasjonalt 50. 

Utover på 1970-tallet foregikk en holdningsendring blant samene i forhold til internasjonal 

                                                             
46 Ibid. S. 16 

47 Eidheim, "En nasjon veks fram: Sápmi." S. 4 

48 "Ethno-political development among the Sami after World War II: the Invention of Selfhood." s. 7 

49 Ibid. S. 49 

50 se for eksempel ibid.: 46 
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solidaritet og samarbeid med andre urfolk. Dette hadde sammenheng med et ideologisk 

klimaskifte i den vestlige verdens forhold til urfolk, et klimaskifte som særlig ga seg utslag på 

universitetene51. Samarbeidet mellom samene og andre urfolk begynte som uformelle 

kontakter og ble formalisert da verdensrådet for urfolk (WCIP) ble opprettet i Port Alberni, 

Canada i oktober 1975 52. Siden har samiske delegater deltatt aktivt i internasjonale fora som 

omhandler urfolks rettigheter. Solidaritet med andre urfolk og deltagelse i internasjonale 

fora for urfolk har i følge Ivar Bjørklund forsterket samenes opplevelse av seg selv som det 

opprinnelige folkeslaget i nord 53.  

 Der norsk samepolitikk på 1800-tallet og frem til etter siste verdenskrig var preget av 

en assimilasjonspolitikk hvis formål var å assimilere minoriteter som samer og kvener inn i 

norsk kultur, hadde den svenske samepolitikken til formål å segregere og bevare 

reindriftssamene. I følge den svenske historikeren Patrik Lantto var den svenske 

samepolitikken i realiteten dualistisk, siden det ikke var alle samer som ble «beskyttet» av 

denne politikken. Samer som ikke var en del av reindriften, skulle assimileres inn i det 

svenske samfunnet54. Den første reinbeiteloven i Sverige kom i 1886. Hensikten med denne 

loven var å klargjøre forholdet mellom reindriften og det ekspanderende jordbruket. Loven 

skulle altså beskytte reindriften fra en ytre trussel, men samtidig skulle samene som drev 

med reindrift også beskyttes mot en indre trussel, nemlig fristelser fra sivilisasjonen - 

fristelsen til å adoptere bøndenes og industrifolks mer bekvemme levemåte. Hvis samene 

sluttet med sitt tradisjonelle nomadiske liv ville de bli degenerert, mente man. Politikken 

som hadde som formål å bevare reindriften og forhindre samenes degenerering ble kalt for 

«lapp skall vara lapp»55. En konsekvens av den svenske statens regulering i form av 

reinbeitelovene, var at det ble skapt et bilde av at det å være same er ensbetydende med å 

være reindriftssame.  

                                                             
51 Henry Minde, "Samesaken som ble en urfolkssak," i En nasjon blir til, red. Harald Eidheim og  Dikka 

Storm (Tromsø: Tromsø museum, Universitetet i Tromsø, 2000). S. 30 

52 Ibid. 

53 Bjørklund, Sápmi: en nasjon blir til : fremveksten av samenes nasjonale fellesskap. 

54 Patrik Lantto, Lappväsendet. Tillämpningen av svensk samepolitik 1885 - 1971., Vaartoe (Umeå: Centrum 

för Samisk forskning, Umeå Universitet, 2012). S. 17. 

55 Ibid. S. 16-17. 
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 Den svenske samebevegelsen vokste frem som en reaksjon mot reinbeitelovene. 

Rundt 1900 var Elsa Laula blant de første til å hevde at det stred mot svensk rettspraksis at 

samenes gamle hevd til områdene ikke ble erkjent i form av at de ble tildelt eiendomsrett til 

disse. Reinbeitelovene ignorerte de potensielle rettighetene samene hadde som urfolk. 

Samer som ikke drev med reindrift, det vil si majoriteten av den samiske befolkningen, 

hadde ikke krav på særskilte samiske rettigheter, såkalte «lapprivilegier». Reindriftssamene 

som hadde krav på lapprivilegier, levde med en stadig risiko for å bli ekskludert hvis de avvek 

fra den homogene samiske identiteten slik den ble formulert i reinbeitelovene. For eksempel  

ble det slått fast i reinbeiteloven fra 1928 at hvis en kvinne som har rett til å drive reindrift 

gifter seg med en mann som ikke har det, så mister kvinnen denne retten56. 

 Reinbeitekonvensjonen med Norge i 1919 fikk stor påvirkning på reindriften og førte 

blant annet til tvangsforflytninger og konflikt mellom reindriftssamer. På 1920-og 1930-tallet 

var reindriften i en krise, men fikk et nytt oppsving på 1940-tallet. I 1950 ble Svenska 

Samernas Riksforbund (SSR) stiftet. Dette bidro til å forsterke reindriftens dominerende 

stilling i det samiske samfunnet siden organisasjonen var basert på samebyene. Den fikk 

derfor karakter av en næringsorganisasjon. På 1950- og 1960-tallet ble reindrift sett som en 

næring som på lik linje med andre næringer kunne og skulle rasjonaliseres. I dette 

rasjonaliseringsprosjektet ble den nomadiske livsstilen til hinder for utviklingen. Denne 

rasjonaliseringen forandret også synet på hva som var spesifikt samisk. På 1960-tallet kom 

også samenes rettigheter som urfolk i fokus, uten at dette førte til store forandringer i 

reinbeitelovene som kom i 1971 og som var nærmest identiske med de foregående og 

bekreftet lovens ekskluderende og begrensende karakter57. Utbyggingen av vannkraft var en 

ny trussel mot reindriften på 1960-tallet. På samme tid begynte SSR å hevde krav om 

samenes rettigheter på basis av at samene var et urfolk. Israel Ruong, som ble leder for SSR i 

1960, pekte på at det var den svenske lovgivningen i form av reinbeitelovene som hadde 

bidratt til et skille av samen i to ulike kategorier58. Likevel var reindriften i fokus for arbeidet 

til SSR, og en stadig større misnøye med dette fokuset førte til opprettelsen av 

                                                             
56 Lantto og  Mörkenstam, "Från "lapprivilegier" till rättigheter som urfolk. Svensk samepolitik och 

samernas politiska mobilisering.." S: 68-69. 

57 Ibid. S. 74-75. 

58 Ibid. S. 76. 
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Landsförbundet Svenska Samer (LSS) i 1980, en organisasjon som sto i opposisjon til SSRs 

dominerende stilling. Samebevegelsens utvikling har bidratt til at den svenske staten etter 

hvert har erkjent at samer er et urfolk og en nasjonal minoritet59. I tillegg er det to faktorer 

som har hatt stor betydning for debatten om samenes rettigheter i Sverige. Den ene er 

høyesterettsdommen om Skattefjällsmålet i 1981, hvor en samling av samebyer og 

enkeltpersoner med støtte fra SSR, krevde full eiendomsrett til et området som kalles 

Skattefjällen. De tapte denne saken, men samtidig bidro saken til å styrke reindriftens 

rettslige stilling. Høyesterett anførte at samene har en sterk bruksrett av et spesielt slag 

siden denne bruksretten er grunnet i urminnes hevd60. Den andre faktoren er internasjonale 

konvensjoner om urfolk og minoriteters rettigheter. Det svenske Sametinget ble åpnet i 

1993. Dette ga de svenske samene en viss kulturell autonomi, men ikke reelt selvstyre. 

Sametinget er en statlig myndighet underlagt regjeringen og har et begrenset handlingsrom.  

De svenske samene er i dag ikke lenger definert i forhold til reindrift. Isteden vektlegges et 

fellesskap gjennom kulturarv, religion, språk og tradisjoner som har vært en del av den 

kollektive samiske identiteten. I følge Lantto og Mörkenstam er erkjennelsen av at samene 

er et urfolk en utfordring for tradisjonell svensk politikk, men denne erkjennelsen har ikke 

har ført til noen radikale forandringer av svensk politikk. Sverige har for eksempel ikke 

ratifisert ILO:s konvensjon 169, noe som kunne vært et steg i riktig retning.  

 Samebevegelsens kamp har blant annet handlet om at samene må få status som et 

eget folk. I Norge har samene fått en særstilling blant landets minoriteter i og med at de har 

oppnådd offisiell status som urfolk 61. I Sverige har samene i dag status som urfolk og som 

nasjonal minoritet62. Samene fikk offisiell status som et eget folk i Sverige relativt nylig: 1. 

januar 2011 63. I Finland har samene offisiell status som urfolk64. I Russland er samene 

                                                             
59 Ibid. S. 77.  

60 Ibid. S. 78 

61 I tillegg til ett urfolk har Norge også gitt en spesiell status til fem nasjonale minoriteter: kvener, 

skogfinner, jøder, rom (sigøynere) or romani (reisende), se Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and 

the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary Norway.." S. 29-30. 

62 Eva Silvén, Sápmi - om att vara same i Sverige  ([Stockholm]: Nordiska museets förlag, 2007). S. 24. 

63 James Anaya, "Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 

freedoms of indigenous people, James Anaya∗: The situation of the Sami people in the Sápmi region of 

Norway, Sweden and Finland," (United Nations, 2011); ibid. S. 7. 
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hovedsakelig bosatt på Kolahalvøya. Av de nærmere 1 million innbyggerne her er ca. 1600 

samer (1615 i 1989). Her finnes også andre ikke-russiske folkegrupper. I henhold til den 

russiske føderasjonens lovgivning innehar samer, nenetsere og vepsere status som «fåtallig 

urfolk i nord» 65. 

Et av de viktigste resultatene av det internasjonale samarbeidet er ILO-konvensjon nr. 169 

om urfolk og stammefolk i selvstendige stater fra 1989. Før FN eksisterte, utarbeidet Den 

internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) en rekke grunnleggende 

menneskerettighetskonvensjoner. ILO-konvensjon nr. 169 setter en minstestandard for 

urfolks rettigheter. Norge ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 i juni 1990, som første land i 

verden. Pr februar 2012 er konvensjonen ratifisert av ytterligere 17 stater. Konvensjonen har 

dermed ennå relativt liten internasjonal oppslutning. Spørsmålet om ratifikasjon er 

imidlertid til vurdering i flere land, blant annet Sverige og Finland66.  

 Samebevegelsen har ikke bare arbeidet for å oppnå politiske rettigheter, men også 

for å fremme samisk kultur og samisk identitet. Dette arbeidet har lykkes i så stor grad at 

man kan snakke om en revitalisering av samisk kultur og identitet. Eidheim kaller denne 

revitaliseringen for et nytt samisk paradigme 67. Sentrale trekk ved samisk historie, språk, 

folklore og livsstil ble omformet og gjort til betydningsfulle symboler for et nytt etnisk 

fellesskap og nye etniske særtrekk. Denne omformingsfasen var preget av en nasjonalistisk 

retorikk med fokus på kontraster og opposisjoner mellom det samiske området og andre 

områder samt i kontrast til en fortid preget av undertrykking, maktløshet og 

mindreverdighetsfølelse. Det nye paradigmet førte med seg en følelse av kontroll over 

produksjonen av kunnskap om samene og større kontroll over utforming av en egen samisk 

identitet 68. De samiske museene har hatt en viktig rolle i denne omformingsfasen. Det som 

                                                                                                                                                                                              
64 Ibid. S. 8. 

65 "Urfolk i Barents," The Norwegian Barents Secretariat, http://www.barents.no/urfolk.137538.no.html. 

hentet 04.05.2014. 

66 "ILO-konvensjonen 169," Gáldu. Kompetansesenter for urfolk., 

http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=56&vuolitsladja=121&vuolitvuolitsladja=25&giella1=nor. 

Hentet 21.08.2012 

67 Eidheim, "Ethno-political development among the Sami after World War II: the Invention of Selfhood." 

68 Ibid. S. 50-51 
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tidligere ble hevdet av en liten samisk elite, som at «vi var her først» og at «vi er et folk», har 

nå blitt konvensjonalisert kunnskap. Diskusjonene om samisk etnisk selvoppfattelse og etnisk 

selv-representasjon har ikke blitt mindre intens, men fokuset har de siste ca 20 årene, dreiet 

fra å være i konfrontasjon med og i opposisjon til majoritetssamfunnet, til nye spørsmål om 

hva det betyr å være same i den moderne verden. Samer innehar i dag mange ulike yrker 

utenfor de tradisjonelle primærnæringene, og kan ha mange ulike livsstiler. I det hele tatt er 

identiteten mer flytende, og diskusjonene går blant annet ut på hvordan en moderne livsstil 

kan kombineres med en etnisk identitet 69.  

 Blant etterkrigsgenerasjonens samer var det stor oppslutning om samebevegelsen. I 

følge Vigdis Stordal hadde denne kampen på 1970- og 1980-tallet mer karakter av 

nasjonsbygging 70. Et resultat av dette var en politisk og kulturell oppblomstring med nye 

samiske politiske foreninger, samisk musikk, kunst og litteratur, samiske 

utdanningsinstitusjoner og samiske medier som aviser, radio og tv. Utfordringen nå er å 

videreføre dette arbeidet, samtidig som at nye generasjoner får frihet til å utforme en 

samisk identitet på sine egne premisser. 

POSTKOLONIAL TEORI 

Den etno-politiske kampen for urfolks rettigheter på 1970-tallet og fremover, kan 

sees i sammenheng med den retningen som med en samlebetegnelse kalles postkoloniale 

studier eller postkolonial teori. Postkolonial teori undersøker maktforhold mellom tidligere 

kolonier og kolonimakter, og hvordan slike maktforhold videreføres også etter kolonitidens 

slutt. I dette ligger også en re-evaluering av synet på Europa som sentrum for historien og 

som historiens opphav. En konsekvens av et historiesyn som ser Europa som historiens 

sentrum er at den tredje verdens historier blir fortalt som en serie med en mer eller mindre 

mislykkede etterligningsforsøk som for eksempel mislykket industrialisering og mislykket 

demokratisering, og at den tredje verden slik sett dømmes til et evig og uoppnåelig jag etter 

å ta igjen Vesten. 

                                                             
69 Se for eksempel Christina Åhren, Är jag en riktig same?: en etnologisk studie av unga samers 

identitetsarbete, vol. 47 (Umeå: Universitetet, 2008). Elin Anita Sivertsen, "Samisk ungdom - mellom 

tradisjon og modernitet?: unge samers identitet" (Masteroppgave, IKOS, Universitetet i Oslo, 2009). 

70 Vigdis Stordahl, "Et samisk alternativ," Ottar 4.2000, no. 232 (2000). S. 14 
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 Begrepet postkolonialisme er både en betegnelse på en historisk periode og en 

særskilt form for analyse eller kritikk. Kolonimaktene hadde sitt høydepunkt på slutten av 

1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Rundt 1970 var kolonimaktenes æra definitivt 

over, samtidig som at effektene av globalisering og bølger av immigranter fra tidligere 

kolonier gjorde seg gjeldende i Vesten. Et sentralt formål med postkolonial kritikk er å 

bekjempe arven fra kolonitiden. Denne arven videreføres og fornyes blant annet gjennom 

globalisert kapitalisme og vestlig politisk-militært hegemoni. Man kan også snakke om en 

akademisk kulturell imperialisme. 

 Metoden for å bekjempe arven fra kolonitiden er å analysere og kritisere begreper som 

identitet, rase og sted (geografisk). Det postkoloniale prosjektet er slik sett både geopolitisk 

og epistemologisk: Geopolitisk fordi det er viktig hvor en tekst ble skrevet, og fordi makt ikke 

bare kan sees som en vertikal hierarkisk struktur, men også har en horisontal spredning 

gjennom nettverk og territorier 71, epistemologisk ved å se på hvor begrepene kommer fra. 

Postkolonialisme er et tverrfaglig prosjekt. Det rokker også ved den tradisjonelle akademiske 

displininndelingen som klassifiserer vitenskap innenfor faste kategorier som for eksempel 

historie og antropologi. Det går ikke bare et skille mellom «Vesten og resten» men også 

mellom folk med og uten historie. Et viktig prosjekt har vært å dekolonisere Europas 

intellektuelle arv, ved å vise at disipliner som antropologi og historie og begreper som for 

eksempel fornuft og rasjonalitet ikke er universelle og allmenngyldige, men lokale. Det vil si 

europeiske eller vestlige disiplininndelinger og begreper 72.  

Franz Fanon, Edward Saïd, Homi Bhaba og gruppen rundt Subaltern studies med blant andre 

Gayatri Chrakravorty Spivak, har levert viktige bidrag til den postkoloniale diskursen. 

Postkolonial teori har også hatt innvirkning på hvordan de vestlige landene skriver historien 

om nasjonen. Historieskriving har politiske konsekvenser. Postkolonial teori viser behovet for 

å undersøke hvordan staten, nasjonen og produksjonen av historisk kunnskap virker 

sammen og hvilke effekter disse konstellasjonene har for hvordan historie blir skrevet – og 

brukt 73. 

                                                             
71 Simon Gunn, History and cultural theory  (Harlow: Pearson Longman, 2006). S. 181. 

72 Ibid. S. 160 

73 Ibid. S. 181 
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 Kritikere av postkolonial teori peker på det paradoksale i at ingen har greid å lage en 

ny historieskriving utenfor det historiske rammeverket som er en arv fra kolonitiden og 

Vesten 74. Essensialisme og binære opposisjoner sniker seg så å si med som nissen på lasset, 

og postkolonialisme kan slik paradoksalt nok bidra til å forsterke nettopp de strukturene de 

ønsker å oppløse. Postkoloniale arbeider har også blitt kritisert for å gi et ahistorisk og 

unyansert bilde av Vesten. Europa har for eksempel sine «egne» subaltern grupper, 

heriblant samene.  

 I følge den svenske forskeren Anna-Lill Ledman er det utført lite forskning på samiske 

temaer som analyserer kolonialismens betydning for det samiske innenfor de nordiske 

landene. Verken det norske eller det svenske nasjonale selvbildet er preget av at man 

oppfatter seg som tidligere kolonimakter. Tvert i mot oppfattes Norge og Sveriges rolle på en 

internasjonal, kolonial arena som perifer. Likevel har begge landene blitt påvirket av en 

vestlig, europeisk identitetskonstruksjon, som igjen er påvirket av koloniale og 

imperialistiske mønster75.  

MUSEOLOGI OG MUSEUMSSTUDIER 

Foruten å ha stor betydning for urbefolkninger verden over, har postkolonialismens 

tankegods også hatt stor innvirkning på museer i Europa. Fremveksten av de nasjonale 

kulturhistoriske museene er nært knyttet til fremveksten av det moderne Europa. Museene 

oppbevarte og demonstrerte de fysiske bevisene for modernitetens metafortellinger. Et 

karakteristisk trekk ved det postmoderne, er en økende skepsis til at det finnes en objektiv 

sannhet og dermed følger en skepsis til metafortellingene og gjenstandene som 

bevisbærere76. Mange av de største museene ble grunnlagt i en tid med sterke nasjonale 

                                                             
74 Ibid. S. 173 

75 Se Anna-Lill Ledman, Att representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 

1966-2006, vol. 15, Skrifter från Centrum för samisk forskning (Umeå: Centrum för samisk forskning, 

Umeå universitet, 2012). S. 29-32. 

76 Anders Johansen, Kari Gaarder Losnedahl, og  Hans-Jakob Ågotnes, ""Et lite påaktet felt"," i Tingenes tale: 

innspill til museologi., red. Hans-Jakob Ågotnes, Kari Gaarder Losnedahl, og  Anders Johansen 

(Universitetet i Bergen. Bergen museum., 2002); ibid. S. 22 
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strømninger77. De har slik fungert som en kilde til produksjon av nasjonal identitet. Det 

nasjonale konseptet er koblet til en tro på at en nasjon har sitt utspring i én etnisk gruppe. 

Denne arven er problematisk når museene nå må komme til rette med en ny flerkulturell og 

globalisert kultursituasjon78. Edvard Saids bok «Orientalisme» (1978) har hatt stor innflytelse 

og har vært et viktig utgangspunkt blant annet for kritikk av Vestens representasjoner av 

«Den andre» i museale fremstillinger. Said viser blant annet at Vestens forestillinger om 

«Den andre» ikke bare har formidlet kunnskap, men også har vært et redskap til å utøve 

makt og kontroll ved at «Den andre» fremstilles innenfor vestlige kategorier, de 

«orientaliseres»79. 

Opprettelsen av samiske museer sammenfaller i tid med det som har blitt kalt «the 

new museology» – ny museologi80. Bruken av ordet "ny" impliserer at dette er noe annet 

enn det "gamle", og den gamle museumskunnskapen som man på denne måten tar avstand 

fra var primært opptatt av ulike mer praktisk rettede museale metoder. Museologi ble i liten 

grad sett som en teoretisk og humanistisk disiplin81. Med den nye museologien kom en 

økende refleksivitet inn i museumsprofesjonen. Det ble lagt vekt på museets ideologiske 

karakter og museenes rolle som politiske og kulturpolitiske styringsverktøy. Forskere som 

Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhill tok i bruk kritisk teori i analyser av museer og 
                                                             
77 Se for eksempel Haakon Shetelig, Norske museers historie: festskrift til Thor B. Kielland på 50-årsdagen 

9.12.1944  (Oslo: Cappelen, 1944). Hans-Emil Lidén, Fra antikvitet til kulturminne: trekk av 

kulturminnevernets historie i Norge  (Oslo: Universitetsforlaget, 1991).  

78 Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism  (London: 

Verso, 1991). Gail Anderson, Reinventing the museum: historical and contemporary perspectives on the 

paradigm shift  (Walnut Creek, Calif.: Altamira Press, 2004). 

79 Edward W. Said og  Anne Aabakken, Orientalisme: vestlige oppfatninger av Orienten  ([Oslo]: Cappelen, 

1994). 

80 Begrepet “new museology” var mye brukt på 1990-tallet, men ble avløst av begrepet «museum studies». 

Se Amundsen og Brenna for beskrivelse av angloamerikansk museum studies i forhold til den 

kontinentale museologien. Jeg anvender begrepet museologi slik det beskrives av Per-Uno Ågren, gjengitt 

hos Amundsen og Brenna: «Museologin studerar hur det museala objektet konstitueras, vilka värderingar 

och beslut som styr den museala processen från urval och innsamling till visning och förmedling och 

därmed vilken historiebild, kulturoppfatning och natursyn som projiceras i skyddade objekt och miljöer: 

alltså människans förhållande till sin fysiska omvärld som historia», samtidig som at jeg legger vekt på 

museologiens tverrfaglige karakter. Se  Arne Bugge Amundsen og  Brita Brenna, "Museer, kritisk 

museologi og tverrfaglige museumsstudier.," i Samling og museum : kapitler av museenes historie, praksis 

og ideologi red. Bjarne Rogan og  Arne Bugge Amundsen (Oslo: Novus forlag, 2010). S. 11-13. 

81 Peter Vergo, The New museology  (London: Reaktion Books, 1989). 
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utstillinger, inspirert av arbeider av blant annet Michel Foucault, Antonio Gramsci og Pierre 

Bourdieu82. Med dette kritiske perspektivet så man på museer som steder for klassifikasjon 

og ordning av kunnskap, produksjon av ideologi og disiplinering av publikum. Med hjelp av 

Foucault, Gramsci og Bourdieu viste man hvordan museer og museumsutstillinger deltar i å 

forme, legitimere og reprodusere sosiale forskjeller, og hvordan gjenstander fra hverdagsliv 

og fra tidligere tider blir satt sammen i en materiell fortelling som uttrykker utvikling. En slik 

materiell fortelling får dagens ordning og staus quo til å fremstå som både naturlig og u-

unngåelig. 

 Begrepet ’ny museologi’ viser til innføring av teoretiske perspektiver i museologien, 

men også til bredere forandringer både innad og utenfor museumsfeltet. Det henger 

sammen med et skifte i museenes interessefelt fra primært å være opptatt av innsamling og 

systematisering, til at museene har lagt større vekt på publikum og utstillinger. Dette henger 

igjen sammen med at publikums rolle også er i forandring, fra å være mottager av 

viten/kunnskap som deles ut av kuratorene, til i økende grad å bli deltagere i 

kunnskapsproduksjonen på museene. Museer er populære som aldri før. De siste tiårene har 

sett en økning i antall museer og en utvidelse av tematikk for museene til blant annet å 

omfatte populærkultur og sosiale strata som ikke kun tilhører eliten83. Museene ønsker å 

utvide sin sosiale rekkevidde og bli mer tilgjengelige og mer demokratiske. 

 I begrepet ’ny museologi’ ligger også en kritisk holdning til tidligere tiders antagelser 

og måter å arbeide på. Eldre narrativer om imperier, klasse og rase sees nå som uegnet og 

upassende i et pluralistisk og multikulturelt samfunn. Hvis museene fortsatt skal ha 

eksistensberettigelse må de kvitte seg med elitistiske holdninger. Museer må finne en måte 

å representere flere ulike versjoner av fortiden på, versjoner som ofte kan være i konflikt 

med hverandre. Man søker etter en ny og mer demokratisk representasjonspolitikk i 

kontrast til tidligere tiders monokulturelle og etnosentriske perspektiv. Implisitt i dette ligger 

en økende bevissthet om og sensitivitet for ’andre stemmer’. Med ’ny museologi’ kom også 

nye målsettinger for museene. De arbeider med en økende bevissthet om et mangfoldig 

                                                             
82 Henning, Museums, media and cultural theory. 

83Om “museumsfenomenet”, se Macdonald, "Expanding Museum Studies: An Introduction." S. 4. 
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publikum. De er engasjerte i å gjøre museene tilgjengelig for et bredere publikum og for å 

bryte ned kulturelle barrierer og virke utjevnende på sosiale forskjeller84. 

 

«Visual culture within the museum is a technology of power. This power can be used 

to further democratic possibilities, or it can be used to uphold exclusionary values. 

Once this is acknowledged, and the museum is understood as a form of cultural 

politics, the post-museum will develop its identity»85 

 

Selv om den engelske museologen Eilean Hooper-Greenhill’s visjon om et post-museum 

kanskje ikke er fullt ut realisert over alt, er det klart at museene har måttet tilpasse seg en ny 

virkelighet. De kulturhistoriske museene skal ikke lenger bare fortelle historien om folkets (i 

entall) og nasjonens stolte historie. Nå stilles det også krav til at museene skal speile 

befolkningens mangfold og diversitet86. Museene skal ikke lenger bare være for en del av 

samfunnet i form av en hvit, mannlig over- og middelklasse, men skal ta mål av seg å vise 

noe for alle, som for eksempel grupper som kvinner, arbeiderklassen, minoriteter og 

innvandrere. Dette har både ført til at de tradisjonelle museumsinstitusjonene har måttet 

forandre seg, eller i det minste har måtte forandre utstillingene, og at en rekke nye typer 

museer som kvinnemuseer, arbeider- og industrimuseer, interkulturelle museer - og samiske 

museer, har blitt opprettet.  

Som tidligere nevnt har begrepet «ny museologi» etter hvert blitt avløst av begrepet 

«museumsstudier» (museum studies). Dette bør ikke sees som et brudd, men mer som en 

videreutvikling. Som nevnt i kapittel 1 vender man innenfor museumsstudier tilbake til noen 

av de spørsmålene som den «gamle» museologien var opptatt av, nemlig museale praksiser, 

hvordan ting blir gjort og hvordan ting best kan gjøres på muser. Disse praksisene blir nå 

undersøkt ut i fra et mer teoretisk ståsted og med et bredere empirisk grunnlag. Det er også 

                                                             
84 Max Ross, "Interpreting the new museology," Museum & Society 2, no. 2 (2004). 

85 Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture. S. 162 

86 ”Det er derfor en konstant faglig utfordring å arbeide for at den seleksjonen som 

museumsinstitusjonene samlet sett gjør, gir et så dekkende og balansert bilde som mulig av det 

mangfoldet som utgjør norsk samfunnsliv opp gjennom tidene” "St.meld. nr. 49: Framtidas museum. 

Forvaltning, forskning, formidling, fornying.,"  (Kultur- og kirkedepartementet 2008-2009); ibid. S. 145. 
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en økende anerkjennelse for at museer og museale fenomener er komplekse og 

ambivalente87  

 Store nasjonale museumsinstitusjoner som kulturhistoriske museer med utstillinger 

som gir en lineær og ufravikelig fremstilling av tid og historie, blir sett som et særskilt vestlig 

fenomen88. Spørsmål om hvordan etniske minoriteter og andre marginaliserte grupper best 

skal representeres på disse museene, er en problematikk som dreier seg om museenes 

kunnskapsprosjekt og samfunnsoppgaver generelt89. Siden 1980-tallet har spørsmål om 

multikulturalisme og representasjon av annerledeshet ført til at museene har måttet 

revurdere sitt samfunnsoppdrag, sine samlinger og sine utstillinger. Både historiske og 

etnografiske museer har tidligere gitt et eksotiserende syn på andre og fremmede kulturer, 

et syn som understreket forskjellene mellom «oss» og «de andre». Denne fortellingen 

handlet vel så mye om å skape bildet av «oss» som om å gi et bilde av «de andre». De siste 

ca. 30 årene har sett en oppblomstring av urfolks kulturelle, sosiale og økonomiske 

rettigheter. Museer er ofte sentrale i utviklingen av urfolks egne uttrykk for deres kultur og 

historie. De samiske utstillingene er ikke en passiv refleksjon av hva som skjer i samfunnet, 

men de er aktivt med på å skape kunnskap og identitet90. 

 Samesak, urfolksbevegelser, postkolonial teori og en ny og kritisk museologi – dette 

er hendelser og bevegelser som alle har ført til at museene nå møter krav om å vise et større 

mangfold i sine utstillinger. Det har igjen gitt seg to klare utslag: for det første at de 

tradisjonelle museumsinstitusjonene må forandre seg og for det andre til opprettelsen av 

nye typer museer. Samiske utstillinger finnes innenfor begge disse typene 

museumsinstitusjoner, og jeg mener at det er interessant å analysere utstillinger ved begge 

typer museumsinstitusjoner; nasjonale kulturhistoriske museer og samiske museer. Jeg har 

valgt å analysere de samiske utstillingene ved Nordiska museet i Stockholm og Norsk 

                                                             
87 Macdonald, "Expanding Museum Studies: An Introduction." 

88 Saphinaz Amal Naguib, "The Aesthetics of Otherness in Museums of Cultural History," Tidsskrift for 

kulturforskning 3, no. 4 (2004). S. 7. 

89 Eriksen, Museum: en kulturhistorie. S. 195. 

90 Sharon Helen Webb, "Contested histories or multiple pasts?: the representation of the archaeological 

past in the museum : appendix" (Doktorgradsavhandling, Lucy Cavendish college, University of Cambridge, 

2001). S. 169. 
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folkemuseum og Tromsø museum i Norge. Alle disse museumsinstitusjonene er eksempler 

på tradisjonelle kulturhistoriske museer som har måttet tilpasse seg en ny virkelighet. Jeg 

har også valgt å analysere utstillinger ved en relativt ny museumstype, nemlig de samiske 

museene. Som nevnt ser jeg på de faste utstillingene på Ájtte Svenskt Fjäll- och 

Samemuseum i Jokkmokk, og de faste utstillingene på RDM-De samiske samlinger i Karasjok 

og Varanger Samiske Museum. De nasjonale museene og de samiske museene er ulike 

institusjoner med ulikt formål og ulik historie, men de representerer de samme menneskene 

og prøver på ulikt vis å leve opp til kravene om hva et museum skal være og gjøre.  

 

REPRESENTASJON AV SAMISK KULTUR PÅ NASJONALMUSEER 
 I 2009 besøkte den svenske historikeren Peter Aronsson arkeologiske utstillinger på 

to nasjonalmuseer på Statens historiska museum i Sverige og Nationalmuseum i Danmark og 

ble slått over hvor forskjellige historier om nasjonalitet de to museene presenterte91. 

Aronsson ser en påfallende sammenheng mellom de nasjonale narrativene som fortelles på 

disse nasjonalmuseene, og forskjellene i kulturpolitikk i Sverige og Danmark i 2009. På 

Nationalmuseum i Danmark fortelles en historie om at territoriet Danmark og det danske 

folk har eksistert fra de eldste tider og at det finnes en ubrutt kontinuitet fra oldtiden og 

frem til i dag. Utstillingene på Statens Historiska museum understreker brudd og 

diskontinuitet, med tekster som forteller at for 1000 år siden fantes det ikke noe Sverige 

eller svensker. For Sveriges del kobler Aronsson en nærmest nasjonalistisk berøringsangst 

med en flerkulturell og antinasjonalistisk kulturpolitikk. I Danmark var man på denne tiden, i 

2009, blant annet opptatt av å utvikle en nasjonal kulturkanon og å stramme til i 

asylpolitikken. Nasjonalmuseets relevans er forbundet med dets politiske relevans. På 1990-

og begynnelsen av 2000-tallet og i takt med økende globalisering, spådde mange 

nasjonalmuseenes snarlige død. Dette har vist seg å ikke holde stikk. Nasjonalmuseene er på 

ulike måter i ulike land, fremdeles relevante i dag 92. Peter Aronsson definerer et 

nasjonalmuseum som en samling for offentlig representasjon av nasjonens bærende 

                                                             
91 Peter Aronsson, "Vad är ett nationalmuseum?," Årsbok KVHAA 2010(2010). 

92 Se "Eunamus. European national museums.,"  http://www.ep.liu.se/eunamus/. Hentet 04.04.2014. 
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verdier93. Grunnleggelsen av nasjonalmuseer kan spores tilbake til den franske revolusjonen 

og grunnleggelsen av Musée du Louvre, som ble omgjort fra en privat kongelig samling til et 

offentlig nasjonalmuseum. Siste halvdel av 1800-tallet var «gullalderen» for grunnleggelse av 

nasjonalmuseer. Nasjonalmuseene har, på ulike måter i ulike land og i løpet av de ca. 250 

årene de har eksistert, vært viktige formidlere av nasjonal identitet. Et nasjonalmuseum 

viser territoriets og nasjonens dype historiske røtter og forteller hva som er nasjonens kjerne 

og felles styrke. Selv om mange nasjonalmuseer umiddelbart kan se ganske like ut, at mange 

er grunnlagt omtrent på samme tid og at de har det samme formålet, er de likevel innbyrdes 

svært forskjellige. Hvert nasjonalmuseum er et produkt av det enkelte lands historie og 

hendelser og uttrykker dette på en særegen måte. Nasjonalmuseene gir nasjonen en 

historisk forankring og nyanserer denne til å omfatte og utvikle distinkte «lokale» nasjonale 

identiteter94. Mange steder finner nasjonalmuseene en slik historisk forankring i 

folkekulturen, i det «tradisjonelle», som på Nordiska museets og Skansen i Stockholm95 og 

på Norsk folkemuseum i Oslo.  

 Utstillingene av samisk kultur på nasjonalmuseer i Norge og Sverige i andre halvdel av 

1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet, var utseendemessig ganske like. Både på 

Etnografisk museum og på Nordiska museet hadde fremstillingsformen jeg har valgt å kalle 

«Laplands ekvipasje», en sentral plassering i utstillingene om samisk kultur, se figur 50 og 51 

i kapittel 5. Selv om utstillingene utseendemessig var ganske like, var det vesensforskjeller i 

hvilke sammenhenger de inngikk i. I avsnittet om diorama i kapittel 5, diskuterer jeg 

opprinnelsen til utstillingsformen Laplands ekvipasje. I Norge96 ble Laplands ekvipasje en del 

av utstillingen på Universitetets Etnografiske museum sammen med andre «eksotiske» 

folkeslag. Norsk folkemuseum ble grunnlagt i 1894, for å vise det norske folkets 

kulturutvikling. Samene ble ikke ansett å tilhøre det norske folket og først på 1950-tallet ble 

de samiske samlingene overført fra Etnografisk museum til Norsk folkemuseum. I Sverige var 

Laplands ekvipasje en av de tidligste dioramaene som ble utstilt del på det nyåpnede 

                                                             
93 "Vad är ett nationalmuseum?.", s. 141 

94 Simon J. Knell, "National museums and the national imagination," i National museums : new studies from 

around the world, red. Simon J. Knell og  [et al.] (New York: Routledge, 2011). 

95 Nordiska museet og Skansen var lenge del av den samme museumsinstitusjonen. 

96 Den gang i personalunion med Sverige 
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Skandinavisk-Etnografiska Samlingen, som i 1880 fikk navnet Nordiska museet. I motsetning 

til i Norge, hvor samisk kultur først ble innlemmet i norsk folkekultur på 1950-tallet, var 

samisk kultur en del av representasjonen av svensk kultur på Nordiska museet helt fra 1870-

tallet. Representasjon av samisk kultur på museene i Norge og Sverige hadde slik ulik 

betydning i den kulturelle konstruksjonen av territoriet: i Norge ble samisk kultur plassert på 

Etnografisk museum sammen med andre fremmede kulturer, i Sverige fikk representasjonen 

samisk kultur spille rollen som beboerne av de nordligste delene av det svenske territoriet97.  

 Det moderne muset er nært knyttet til opprettelsen av nasjonalstater, til 

imperialisme og kolonialisme og til ideen om at en nasjonalstat har en homogen befolkning: 

ett folk og ett land. Slik sett har nasjonalmuseer historisk sett alltid representert 

majoritetsbefolkningen. Vestens representasjon av andre kulturer har blitt utsatt for sterk 

kritikk de siste tiårene, og de eldre samiske utstillinger på nasjonalmuseene har blitt kritisert 

for at de gir et stereotypt bilde av samisk kultur og historie. En stereotypi reduserer et 

konglomerat av ulike egenskaper til noen få, som så fremstår som «naturlige» som om dette 

er noe som ligger innebygd. Når museumsutstillinger reproduserer vestlige stereotypier, blir 

oppfatninger om rase, mentalitet og kultur essensialisert på en slik måte at dette bidrar til å 

legitimere vestlig hegemoni over andre. I den hegemoniske fortellingen om nasjonal 

identitet ble samene satt utenfor, enten plassert på andre museer som etnografiske museer, 

eller presentert som annerledes innenfor nasjonens grenser som de eksotiske folkene i nord. 

Tidligere utstillinger av samer på nasjonalmuseene viste et homogenisert bilde av samisk 

kultur med ensidig fokus på reindrift, som overskygget variasjoner i den samiske kulturen. 

Fokus var på det som var annerledes, det eksotiske og fremmede. De eldre samiske 

utstillingene var opprinnelig ikke tenkt for et samisk publikum.  

 Fremveksten av Samebevegelsen etter 2. verdenskrig viser at den samiske kulturen 

slett ikke er i ferd med å dø ut. Tvert i mot har det etter 2. verdenskrig vært en samisk 

kulturell blomstring uten sidestykke.  Opprettelsen av egne samiske museer kan sees som et 

resultat av Samebevegelsens kamp, i sammenheng med en internasjonal urfolksbevegelse 

                                                             
97 Lars Jönses, "Samerna i den kulturella konstruktionen av territoriet," i För Sápmi i tiden, red. Christina 

Westergren og  Eva Silvén (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2008). At Etnografiska museet i 

Stockholm også hadde en samling av samiske gjenstander viser at dette bildet ikke er helt entydig, se 

Lotten Gustafson Reinius, Eva Silvén, og  Fredrik Svanberg, "Museisamlingarnas sociomateriella dynamik," 

Nordisk Museologi 2012, no. 2 (2012). S. 101. 
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som blant annet har kjempet for retten til å representere seg selv. Post-kolonial kritikk og 

kritiske museologiske analyser av museenes meningsproduksjon og samfunnsrolle sammen 

med nye teorier om etnisitet og identitet, har også gitt næring til en internasjonal debatt om 

museenes rolle i forhold til minoritetsgrupper og urfolk: hvordan blir disse representert i 

museenes utstillinger og i museenes samlinger? Siden 1970-tallet har en rekke samiske 

museer blitt etablert i samiske områder98. Hva skjer når samene lager egne utstillinger om 

samisk kultur og historie? Blir de radikalt annerledes enn utstillingene på nasjonalmuseene? 

I det følgende avsnittet vil jeg diskutere noen analyser som er gjort av utstillingene på 

samiske museer i Norden. Noen av disse analysene omfatter også samiske utstillinger på 

nasjonalmuseer. Det følgende kan derfor sees som en presentasjon av tidligere forskning på 

feltet samiske utstillinger. 

 

ET POST-KOLONIALT BLIKK PÅ DE SAMISKE MUSEENE 
Selv om samiske museer er et relativt nytt fenomen, er det en voksende litteratur 

som omhandler disse museene, av forskere fra felt som kulturhistorie og museologi, 

arkeologi, antropologi og turismestudier 99. Denne avhandlingen kan derfor sees som en del 

                                                             
98 Arne Bugge  Amundsen, "National Museums in Sápmi." (paper presented at the Building National 

Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: 

Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen., Bologna 28-30 April 2011, 2011). 

99 Se for eksempel Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." Stein 

R. Mathisen, "Representasjoner av kulturell forskjell : fortelling, makt og autorittet i utstillinger av samisk 

kultur," Tidsskrift for kulturforskning 3(2004), no. nr 3 (2004).  Magnusson, "Historien utställd: samiskt på 

museum." Kåre Kristiansen, Kultur som materialitet og relationer: to ANT-analyser af samiske 

udstillingsnætverk  (Københavns universitet. Sociologisk Institut, 2008). Kjell Ole K. Olsen, Identities, 

ethnicities and borderzones: examples from Finnmark, Northern Norway  (Stamsund: Orkana akademisk, 

2010). Silje Opdahl Mathisen, "Northern Borderlands and the Aesthetics of Ethnicity. Intervisuality and 

the Representations of the Sami in Early Exhibitions at National Cultural Museums in Norway and 

Sweden.," Arv. Nordic Yearbook of Folklore 67(2011). Marzia Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and 

the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary Norway.," ibid. Sigrid Lien og  Hilde Nielssen, 

"Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical Narratives of the Sami Museum, 

RiddoDuottarMueat-Sámiid Vuorka-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway.," (2011), 

http://www.ep.liu.se/ecp/078/037/ecp12078037.pdf. Nika Potinkara, "Representing Cultural Difference. 

Reindeer Herding as a Signal of Ethnic Boundary in the Exhibitions of Two Sámi Museums.," Nordisk 

Museologi 2012, no. 2 (2012). Harald Eidheim, Ivar Bjørklund, Terje Brantenberg, "Negotiating with the 

Public - Ethnographic Museums and Ethnopolitics,"  Museum and Society 10 (2)(2012). Liisa-Ravna Finbog, 

"Med nav og eiker. En museologisk analyse av hvordan markesamisk identitet skapes, reforhandles, 

vedlikeholdes og utvikler seg ved Várdobáiki samisk senter." (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2013). 
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av en økende interesse for forskning på utstillinger av det samiske. Kåre Kristiansen hevder 

at studier av utstillinger av samisk kultur hører inn under forskningsfeltet samiske studier 

som har røtter tilbake til lappologien, og at utstillingene av samisk kultur har fått økende 

akademisk oppmerksomhet med opprettelsen av Høgskolen i Finnmark i 1994100. Studier av 

utstillinger av samisk kultur kan utvilsomt høre inn under forskningsfeltet samiske studier, 

men det vil være å sette for trange rammer å hevde at all forskning på utstillinger av samisk 

kultur hører inn under forskningsfeltet samiske studier. Kåre Kristiansens egen avhandling er 

for eksempel et speciale skrevet ved Sosiologisk institutt ved Københavns universitet. Jeg vil 

hevde at min egen avhandling først og fremst tilhører et museologisk forskningsfelt. Selv om 

denne avhandlingen omhandler et samisk materiale og i stor grad bygger på forskning gjort 

innenfor forskningsfeltet samiske studier, har avhandlingen  museologiske perspektiver som 

peker ut over det spesifikt samiske og har relevans både for nasjonalmuseer og for 

urfolksmuseer generelt. 

 Utstillinger av samisk kultur finnes ikke bare på museer, men også innenfor 

kulturnæringer og da som oftest knyttet til turisme, som for eksempel i Sápmi kulturpark i 

Karasjok. I denne avhandlingen er hovedfokus imidlertid på utstillinger av samisk kultur og 

historie på museer, men jeg vil trekke inn de kommersielle utstillingene der hvor det er 

relevant. 

 I dette kapittelet omtaler jeg altså ikke all litteratur som finnes om samiske museer, 

men trekker frem noen som jeg diskuterer i mer inngående i forhold til hva jeg ser som noen 

hovedpoeng i den voksende debatten rundt samiske museer: Olsen 2000a; Mathisen 2004; 

Levy 2006; Webb 2006; Nilsen 2009; Baglo 2011; Lien og Nielssen 2012, Potinkara 2012 og 

Eidheim et al. 2012101. Jeg legger først og fremst vekt på diskusjonen om manglende 

                                                             
100 Kristiansen, Kultur som materialitet og relationer: to ANT-analyser af samiske udstillingsnætverk. 

Kristiansen viser her til Lars Ivar Hansen og  Einar Niemi, "Samisk forskning ved et tidsskifte: Jens 

Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk,"  (Oslo: Cappelen akademisk forl., 2001). 

101 Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." Mathisen, 

"Representasjoner av kulturell forskjell : fortelling, makt og autorittet i utstillinger av samisk kultur." Janet 

E.  Levy, "Prehistory, Identity and Archaeological Representations in Nordic Museums," American 

Anthropologist 108, no. 1 (2006). Webb, "Contested histories or multiple pasts?: the representation of the 

archaeological past in the museum : appendix." André Nilsen, "Hva med sjøsamene?: de etnopolitiske 

premissene for museumsutstillinger med samiske gjenstander" (Masteroppgave i arkeologi, A. Nilsen, 

2009); Cathrine Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i Europa og Amerika" (Universitetet i 

Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for arkeologi og 
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fremstilling av lineær, historisk tid, men vil også trekke frem spørsmål knyttet til bruk av 

strategisk essensialisme, om gamle samlinger kan brukes ukritisk i nye utstillinger, og om 

museumsinstitusjonen i bunn og grunn er en vestlig maktstruktur som ikke kan adapteres av 

urfolk og andre minoriteter. Dette er problemstillinger som også er aktuelle for utstillinger 

av samisk kultur på nasjonalmuseer.  

Som tidligere nevnt kan fremveksten av de samiske museene sees i sammenheng 

med fremveksten av en gryende global urfolksbevegelse og samenes etno-politiske kamp 

som kan sees som en del av denne bevegelsen. Behovet for egne samiske museer ble blant  

annet begrunnet med en post-kolonial kritikk av de vestlige museumsinstitusjonenes 

eksotiserende fremstilling av samer. De tidligste artiklene som omhandler samiske museer, 

handler mest om forløpere og tidlige eksempler på samiske museer, det ideologiske 

grunnlaget for slike museer og om nødvendigheten av å opprette egne samiske museer102.   

Arkeologen Bjørnar Olsen ved Universitetet i Tromsø er, så vidt meg bekjent, den 

første som rettet et kritisk, post-kolonialt blikk mot utstillingene på de samiske museene i 

artikkelen Bilder fra fortiden? Representasjoner av samisk kultur i samiske museer103. Mye av 

den senere forskningen på samiske museer og samiske utstillinger forholder seg til 

momenter ved Olsens kritikk av utstillingene ved de samiske museene, som for eksempel 

kritikken av at de samiske museene presenterer et statisk bilde av samisk kultur. I 1998 

besøkte Olsen de tre samiske hovedmuseene i Norge, Sverige og Finland. Hensikten var å 

undersøke om det blir annerledes utstillinger når et folk som tidligere har blitt representert 

av andre nå selv skal utforme bilder av seg selv, sin kultur og sin historie. RDM-Sámiid 

                                                                                                                                                                                              
sosialantropologi, 2011). Lien og  Nielssen, "Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? 

Historical Narratives of the Sami Museum, RiddoDuottarMueat-Sámiid Vuorka-Dávvirat (RDM-SVD) in 

Karasjok, Norway.". Potinkara, "Representing Cultural Difference. Reindeer Herding as a Signal of Ethnic 

Boundary in the Exhibitions of Two Sámi Museums.." Eidheim, "Negotiating with the Public - Ethnographic 

Museums and Ethnopolitics". 

102 Se for eksempel Mari Teigmo Eira, "Særmuseum for samekulturen - ideologien bak.," Museumsnytt 4, 

no. 88 (1988). Marianne Nilsson, "Samerne og museerne," i Vi er Samer. Laplands og Finmarkens 

URBEFOLKNING - truede miljø i Sameland, red. Eyving Vesselbo og  Rolf Gilberg (København: Museum 

Tusculanums Forlag, 1982); ibid. 

103 Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." 
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Vuorká-Dávvirat / RDM-De samiske samlinger i Karasjok104 (heretter for enkelhets skyld kalt 

De samiske samlinger) har den eldste utstillingen av de museene som omfattes av Olsens 

artikkel. Museumsbygningen sto ferdig i 1972, mens basisutstillingen er fra midten av 1980-

tallet. I følge Olsen gir utstillingen et bilde av en før-moderne samisk kultur, og gjenstandene 

er utstilt uten fokus på kronologi og uten nærmere historisk tidfesting enn at de tilhører en 

tradisjonell fortid. De tilhørende tekstene har et klart politisk budskap med fokus på lidelse, 

tap og undertrykkelse i møte med vestlig samfunn og modernitet105.  

 Siida – det finske samiske nasjonalmuseet i Inari, Finland er et nyere museum som 

åpnet i 1998. Utstillingen har i følge Olsen et økologisk-funksjonalistisk syn på samisk kultur 

og vektlegger at samisk kultur er nært knyttet til natur og miljø, klima og årstider i Lappland. 

Utstillingen er todelt. Den første delen gir en fremstilling av utviklingen fra istid til nåtid på 

tre nivåer, hvor man på det nederste nivået kan følge natur og kultur, det midterste nivået 

viser samekulturens utvikling, og det øverste nivået viser hendelser fra ’resten av verden’. 

Dette kan gi et inntrykk av at samisk kultur er noe som står mellom natur og kultur. I 

hovedutstillingen er gjenstandene plassert midt i rommet, og rommets fire vegger 

representerer de fire årstidene. Kulturen er slik plassert i naturen, og utstillingen viser en vag, 

uspesifisert, tradisjonell fortid106. 

 Ájtte Duottar-Ja Samemusea/ Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, Sverige 

åpnet i 1989. Her forsøker man aktivt å forbinde nåtid, fortid og fremtid og å gi perspektiv på 

dagens samiske verden. Utstillingen og tekstene er laget med et klart og tydelig innenfra-

perspektiv: samenes historie fortelles som "vår" historie, og det er konsekvent bruk av "vi"-

formen. Men også her vektlegges den "tradisjonelle" kulturen når det typisk samiske 

presenteres. Som Olsen ser det, gir utstillingene et perspektiv på samenes kultur og historie 

som vektlegger at alt var mye bedre før. Den gode tida var tida da isolasjon, stabilitet og 

tradisjon hersket. Med kontakt med andre folkeslag, endring og modernitet kom de dårlige 

tidene.  

                                                             
104 Siden Olsens artikkel ble publisert i 2000 har flere museer vært gjennom sammenslåinger og 

navnebytte. Jeg bruker her dagens (2013) navn på museene. 

105 Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." S. 18-21. 

106 Ibid. S. 21-28. 
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 I følge Olsen forteller disse tre museene en historie om at den egentlige samiske 

kulturen er noe som bare eksisterte i fortiden. Slik står disse museene i fare for å 

reprodusere de etnografiske mesterberetningene107. Olsen legger dog til at de samiske 

museene er klar over denne problematikken og at flere museer aktivt forsøker å bestride det 

etnografiske bildet av samisk kultur og historie og nevner to utstillinger som da var under 

planlegging ved henholdsvis Árran lulesamisk senter og Varanger samiske museum som 

eksempler på dette. 

Den amerikanske antropologen Janet E. Levy har undersøkt hvordan samisk 

forhistorie fremstilles i syv ulike museer i Norge, Sverige og Finland108. Utstillingene ble 

besøkt i 1998-1999 og i 2002. I tillegg til å besøke de tre samiske museene som Bjørnar Olsen 

besøkte, har Levy også sett på utstillinger av samisk forhistorie på nasjonalmuseer (Nordiska 

museet og Historiska museet i Stockholm, Nasjonalmuseet i Helsinki og Museum of Northern 

Ostrobothnia i Oulu, Finland). I følge Levy er det store forskjeller mellom hvordan 

nasjonalmuseene og de samisk styrte museene fremstiller samisk forhistorie. Disse 

forskjellene kan ha en rekke årsaker av både ideologisk og pragmatisk art, men samlet sett 

fører dette til at nasjonalmuseene og de samiske museene formidler ulike budskap om 

samisk historie og identitet. Levy hevder at disse forskjellene reflekterer ideologier som 

ligger implisitt i det å bygge urbefolkningers nasjonale og pan-nasjonale identiteter. 

Dessuten gjenspeiler disse forskjellene forsøk på å legitimere samiske krav til land og 

kulturarv109. Levy legger til at da hun besøkte Nordiska museet og Historiska museet i 

Stockholm, ble hun begge steder møtt av tekster som fortalte at utstillinger som omhandlet 

samer var under arbeid og i forandring. Hun tolker dette som et utslag av endrede 

holdninger til hvordan samene representeres på nasjonalmuseene. Inntil nylig var samisk 

historie og kultur utelatt eller marginalisert på nasjonalmuseene. Som Bjørnar Olsen viser 

også Levy til at samene på denne måten ble gjort historieløse.  

 Levy finner at nasjonalmuseene og de samiske museene skiller seg fra hverandre 

både i utformingen av museumsbyggene og i utstillingsutforming. Nasjonalmuseenes bygg er 

                                                             
107 Ibid. s. 26. 

108 Levy, "Prehistory, Identity and Archaeological Representations in Nordic Museums." 

109 Ibid. S. 140. 
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større og har en mer autoritær arkitektur. Ofte er de bygd i en stil som reflekterer nasjonens 

ærerike fortid. Innvendig er også utstillingene autoritære, i det de ofte er laget etter en 

ganske streng lineær form som ikke gir mye rom for alternative tolkninger. Samene viser seg 

også her å være et folk uten historie. De samiske utstillingene eller montrene som 

omhandler samer er perifert plassert i forhold til den store fortellingen om nasjonen. De er 

enten plassert i andre rom eller andre etasjer eller rett og slett i andre bygg. I Sverige var 

den samiske utstillingen ikke å finne på Historiska museet, men på Nordiska museet – et (i 

amerikanske øyne) etnografisk museum. 

 På de samiske museene finner Levy en annen museumsarkitektur. Byggene er mindre 

og lavere og materialvalget annerledes. Utstillingene er ikke så lineært oppbygget som hos 

nasjonalmuseene. Et fellestrekk ved alle de samiske museene er ifølge Levy at de har gitt et 

kart over Sápmi en fremtredende plassering. Museet i Karasjok har den eldste og mest 

tradisjonelle utstillingen, mens de samiske museene i Sverige og Finland understreker at den 

samiske kulturen er nært knyttet til naturen og klimaet i området. I følge Levy er ikke dette 

gjort for å primitivisere samekulturen, men for å "kultivisere" miljøet, i det man hevder at 

den omkringliggende naturen egentlig er et samisk kulturlandskap110. 

 Levy har en litt annen fremstilling av tidsperspektivet i de samiske museene enn 

arkeologen Bjørnar Olsen har. For Levy er det iøynefallende at alle utstillingene ved de 

samiske museene understreker den store tidsdybden i samenes opphold i området. I alle 

utstillingene hevdes det at boplasser fra eldre steinalder er spor etter samenes forfedre. Det 

finnes riktignok noen tekster som diskuterer kompleksiteten i bruk av etnisitetsbegrepet, og 

som forteller at spesifikt samiske kulturtrekk først kan spores i det arkeologiske materialet 

fra eldre jernalder, men det visuelle budskapet i utstillingene ved de samiske museene 

understreker kontinuitet: samene og deres forfedre har bebodd området i uminnelige 

tider111.  

Arkeologen Sharon Webb har blant annet forsket på hvordan arkeologisk fortid 

fremstilles i museer. Dette arbeidet omfattet blant annet en analyse av utstillingene ved fem 

                                                             
110 Ibid. S. 144. 

111 Ibid. S. 144. 
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samiske museer i Norge, Sverige og Finland112. I Norge besøkte hun i tillegg til De samiske 

samlinger i Karasjok også to nyere samiske museer: RDM-Guovdageainnu gilišillju / RDM-

Kautokeino bygdetun (RDM Kautokeino) som ble fullført i 1990, og Várjjat Sámi Musea / 

Varanger Samiske Museum i Varangerbotn, Nesseby som ble fullført i 2000. I Sverige besøkte 

hun Ájtte i Jokkmokk, og i Finland museet Siida i Inari. De samiske museene vil naturlig nok 

ha en del fellestrekk. Webb peker på tre hovedtrekk. For det første er det et fokus på 

reinsdyrnæring og nomadeliv. Dette finner man også på Varanger samiske museum, selv om 

dette er et museum viet sjøsamisk kultur. For det andre understreker utstillingene at det 

tradisjonelle samiske leveviset var nært knyttet til og i balanse med naturen. For det tredje 

finner Webb at utstillingene mangler tidsdybde og ikke viser forandring gjennom tid. Samene 

fremstilles som en tidløs og statisk kultur, som et tradisjonelt folk som lever i harmoni med 

naturen. Man får inntrykk av at samisk kultur var noe som oppsto spontant en gang på 1700 

– eller 1800-tallet som en fullt utviklet kultur113. I likhet med Bjørnar Olsen mener hun at 

fordi de samiske museene har utstillinger uten tidsdybde, står de i fare for å reprodusere 

etnografiske stereotypier. Hun forklarer imidlertid dette med at det i en periode var 

nødvendig for å bygge opp, understreke og forsterke samisk identitet, og at museene på 

denne måten ikke bare reflekterte, men også forhandlet frem og skapte samisk identitet. 

Den postkoloniale kritikken av museer har nok hatt en tendens til å tildele samene og 

andre urfolk en ensidig offerrolle. I senere tid har det kommet flere interessante arbeider 

som bidrar til å utvide denne rollen og gi samene mer rom som handlende aktører. 

Arkeologen Cathrine Baglo ved Universitetet i Tromsø har forsket på en særskilt form for 

utstilling av samisk kulturhistorie: fenomenet med levende samer på utstilling114. Fra 

begynnelsen av 1800-tallet og ut i første del av 1900-tallet, deltok nesten 400 samer fra 

Norge, Sverige og Finland på slike utstillinger, som Baglo kaller levende utstillinger. De 

levende utstillingene foregikk på urbane scener i Europa og Amerika, med tyngdepunkt i 

daværende Østerrike-Ungarn og Det tyske keiserriket. Levende utstillinger fant sted i 

fornøyelsesparker, sirkus og dyrehager og også på verdensutstillingene. De levende 

                                                             
112 Sharon Helen Webb, "Making Museums, Making People. The Representation of the Sami through 

Material Culture.," Public Archaeology 5(2006). 

113 Ibid. S. 173-174. 

114 Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i Europa og Amerika." 
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utstillingene viste en kollektiv kulturell annerledeshet og la vekt på det typiske. Derfor fikk 

kontekst og rekonstruksjon en viktig rolle i fremstillingene. Baglo ser de levende utstillingene 

som et massemedium og en visuell teknologi som bidro til å visualisere, materialisere og 

mangfoldiggjøre et særskilt bilde av samer og andre urfolk. 

 Baglo skriver at analyser av utstillinger som kun fokuserer på utstillingen som 

institusjon, på makt, politikk og andre metanivåer lett kan komme til å videreføre et syn på 

urbefolkninger og etniske minoriteter som passive klienter, uten egne agendaer og viljer. 

Hun ønsker isteden å se på utstillingene som kontaktsoner: møtesteder for ulike kulturer 

eller markeder for dialog hvor kommentarer og formidling av egen identitet kan finne sted115. 

Med dette perspektivet ser hun de levende utstillingene også som møtesteder for urfolk og 

minoriteter seg i mellom. Selv om noen av disse «møtene» har vært mer brutale enn andre, 

hevder Baglo at de positive sidene ved de levende utstillingene har vært underkommunisert 

i tidligere forskning. Hun gjør et bevisst grep ved å gå nært innpå og «personliggjøre» forhold, 

hendelser og deltagere, for slik å nyansere en tidligere noe unyansert offerrolle som har 

vært tildelt samene i denne sammenhengen. Baglo har samlet et omfattende materiale om 

menneskene som har deltatt i virksomhetene knyttet til de levende utstillingene, samt 

deltagerne presenteres med navn, forbindelser og handlinger knyttet til de levende 

utstillingene, og et omfattende fotomateriale.  

 Med utgangspunkt i aktør-nettverk-teori og Michel Foucaults studier av makt og 

displinære praksiser,  ser Cathrine Baglo de levende utstillingene som sentrale knutepunkt i 

et omfattende nettverk av produksjon av kunnskap om samene . De levende utstillingene var 

også massemedium i og med at de avstedkom markedsføring i form av fotografier, plakater, 

flyveblad, omtaler, artikler og postkort og dermed fikk en enorm utbredelse116. I en periode 

fungerte utstillingene også som feltlaboratorium for etnologiske og antropologiske 

undersøkelser, ofte kombinert med offentlige forelesninger og publikasjoner. Med 

utgangspunkt i den franske vitenskapssosiologen Bruno Latours teorier, anlegger Baglo et 

perspektiv på disse utstillingene hvor de sees som steder for produksjon av inskripsjoner, det 

vil si alle typer omdannelser som en enhet går igjennom for at den skal materialisere seg i et 
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tegn, en figur eller et dokument som kan benyttes av andre. London, Paris og Berlin ble i 

særlig grad sirkulasjonssentre hvor slike inskripsjoner foregikk. Baglo ser også på de levende 

utstillingene som inskripsjoner i og med at de påvirket andre representasjonspraksiser, ikke 

minst museale utstillinger. Hun peker på at de levende utstillingenes kronologi sammenfaller 

med etableringen av folkemuseer og etnografiske museer, og viser til tidligere forskning som 

hevder at det er på verdensutstillingene at man finner de første forsøk på å vise tradisjonelt 

folkeliv på en museologisk måte117. Baglo hevder at de levende utstillingene, og da særlig de 

som Carl Hagenbeck118 regisserte i sine dyrehager, er en oversett og mer kontroversiell 

inspirasjonskilde til de første museologiske fremstillingene av tradisjonelt folkeliv. 

Betydningen av de statlig regisserte utstillingene har blitt vektlagt på bekostning av den 

omfattende kommersielle virksomheten119.  

 I følge Baglo har de levende utstillingenes uavbrutte vektlegging av kontekst og 

kulturell rekonstruksjon bidratt til at nettopp dette ble ansett som en selvfølgelig 

utstillingsform når museene etter hvert tok over som den legitime formidler av kulturell 

forskjellighet. «Miljøet» ble nøkkelen til å forstå utstillinger av henholdsvis primitive 

folkeslag på etnografiske museer, og allmue på folkemuseene. I de kulturhistoriske museene 

var det derimot endring og kronologiske prinsipper som var nøkkelen til forståelse. 

Tidsdimensjonen ble slik av fundamental betydning for forståelsen av «kulturfolk», mens 

«naturfolk» og allmue delte skjebne i utstillinger av uforanderlig hverdagsliv forankret i 

geografisk rom, gjerne også iscenesatt utendørs120. I følge Baglo er det påfallende at de 

                                                             
117 Ibid. S. 21, se: Mette Skougaard, "Folkekulturen på museum.," i Ny dansk museologi, red. B. Ingemann og  

A. H. Larsen (Aarhus universitet, 2005). 

118 Carl Hagenbeck (1844 – 1913) var en suksessrik dyrehandler som ved hjelp av et nærmest 

verdensomspennende nettverk formidlet ville dyr til sirkus og dyrehager. Han er kjent som oppfinneren 

av den moderne dyrehage, hvor dyrene ikke er innestengt i små bur men beveger seg tilnærmet fritt 

innenfor områder som er utformet for å ligne på dyrenes opprinnelige miljøer, samtidig som at dyrene er 

trygt adskilt fra publikum av vollgraver. Hagenbeck var også en pioner innen levende utstillinger 

av ”eksotiske” folkeslag. Denne virksomheten begynte nærmest ved en tilfeldighet, ved at en samefamilie 

fikk bli med en forsendelse av reinsdyr. Dette trakk et stort publikum, og virksomheten ble utvidet med 

utstillinger av andre ”eksotiske” folkeslag som nubiere, eskimoer og indianere, se Edward P. Alexander, 

Museum Masters. Their Museums and Their Influence.  (Nashville, Tennessee: The American Association for 

State and Local History, 1983). S. 311-339..  

119 Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i Europa og Amerika." S. 286. 

120 Ibid. S. 293. 
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levende utstillingene ikke har blitt tillagt mer betydning som inspirasjonskilde for de første 

museale representasjonene. Baglo peker på at bildet av primitive folkeslag som statiske, ble 

enda sterkere i de museale representasjonene. De levende utstillingene bidro til å skape en 

sjanger for hvordan samisk kultur skulle representeres på museum, men i motsetning til sine 

museale etterfølgere innga de levende utstillingene mulighet for interaksjon og dialog. 

Museene «forsteinet» representasjonene. Samene som handlende aktører forsvant og ble 

erstattet av dukker. Museene tok kontroll over representasjonen121.  

Kunsthistorikeren Sigrid Lien og sosialantropologen Hilde Nielssen fra Universitetet i 

Bergen har gjort en ny lesning av utstillingene ved De samiske samlinger i Karasjok122. De 

imøtegår den tidligere kritikken av utstillingene som ble fremsatt av blant andre Bjørnar 

Olsen og Sharon Webb, og hevder at disse lesningene av utstillingen ved De samiske 

samlingene er problematiske, dels fordi de ikke diskuterer fundamentale spørsmål knyttet til 

hvordan mening skapes i en utstilling, og dels fordi de overser samspillet mellom de to ulike 

utstillingsdelene i museet: den kulturhistoriske utstillingen og de skiftende utstillingene av 

samisk samtidskunst. Lien og Nielssen presenterer en alternativ tolkning av utstillingene ved 

De samiske samlinger hvor de vektlegger det kunstneriske uttrykket. Den kulturhistoriske 

delen av utstillingen er designet av den samiske kunstneren Iver Jåks, og hans kunst møter 

besøkeren allerede i det man tar i dørhåndtaket på inngangsdøra til museet. Dette 

dørhåndtaket er utformet av Iver Jåks, og motivet som er hentet fra en sjamantromme, er et 

fruktbarhetssymbol. Iver Jåks har laget skulpturer og relieffer i inngangspartiet, som også har 

motiver fra samisk kosmologi. I følge Lien og Nielssen er sjamantrommen det sentrale 

elementet i den kulturhistoriske utstillingen. Sjamantrommen er en påminnelse om kulturell 

og religiøs undertrykkelse som samene har blitt utsatt for. Samtidig er dette et objekt som, 

ved å være et bindeledd mellom menneskene og den åndelige verden, knytter sammen den 

spirituelle verdens tidløshet med referanser til konkrete historiske hendelser. 

 Fra den delen av utstillingen som viser samtidskunst presenterer Lien og Nielssen tre 

ulike kunstnere, som alle har fotografiske verker som på ulike måter handler om minne og 

tap: tap av hukommelse, tap av historie, tap av tradisjon. I følge Lien og Nielssen er såkalte 
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122 Lien og  Nielssen, "Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical Narratives 

of the Sami Museum, RiddoDuottarMueat-Sámiid Vuorka-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway.". 
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anamnetic stories et underliggende tema i mye av den samiske samtidskunsten.  Anamnese 

er en betegnelse brukt i legevitenskapen, og betegner pasientens egen redegjørelse for sin 

sykehistorie. Lien og Nielssen bruker begrepet til å beskrive hvordan et fotografi i tillegg til å 

vise en hendelse i fortiden, også kan være en anamnetic micro-story i kunstnerisk form, og 

slik kan vise en større historie. Begrepet anamnese viser her til at det er kunstneren selv som 

setter sitt merke på eller koder fotografiet for å gjenoppleve eller gjenforestille seg (re-

imagine) fortiden og verden. 

 Lien og Nielssen konkluderer med at den estetiske rammen rundt den 

kulturhistoriske utstillingen knytter denne sammen med utstillingsdelen som rommer 

samtidskunst (de to utstillingsdelene er i ulike deler av samme fysiske rom, de er ikke adskilt 

av vegger). Ved å se disse to utstillingsdelene som en helhet presenterer Lien og Nielssen en 

alternativ tolkning av utstillingene ved RDM-SVD. Denne tolkningen går ut på at museet ved 

hjelp av estetiske strategier fremkaller et mytisk landskap, og at utstillingene på denne 

måten innskrives i en samisk forståelse av tid og rom – en samisk virkelighetsforståelse. 

Utstillingen er dermed ikke en kopi av en vestlig, etnografisk utstillingsform, men kan tvert i 

mot sees som et forsøk på å underminere den dominerende majoritetens (vestlige) 

oppfatninger av tid og historie. Lien og Nielssen argumenterer for at det å ordne historien 

kronologisk kan sees som nok et påtrykk fra majoritetssamfunnet. At kronologi ikke er det 

primære organiserende prinsippet i den historiske narrasjonen, kan sees som en alternativ 

måte å fremstille fortiden på, en måte som distanserer seg fra den dominante 

historieskrivningen som en anti-historie eller trans-historie. Slik blir tidløsheten ikke 

ahistorisk, men signaliserer en annen måte å vise historie på, som «another mode of 

historicity».   

 På 2000-tallet fornyet nasjonalmuseene som omtales i denne avhandlingen, de 

samiske utstillingene sine. På Nordiska museet ble det laget en helt ny utstilling. Både 

Tromsø museum og Norsk folkemuseum valgte å beholde den gamle utstillingen, men å lage 

en ny i tillegg. Kuratorene for disse utstillingene har selv skrevet om hvilke valg og tanker 

som lå bak utstillingene, og hvorfor de anså det som nødvendig å lage nye utstillinger123. 

                                                             
123 Leif Pareli, "En gamme blant nasjonalskattene : om samenes skiftende plass ved Norsk folkemuseum," 

By og bygd 38(2004). Harald Eidheim, Ivar Bjørklund, og  Terje Brantenberg, "Museene, publikum og 

antropologien : et formidlingsprosjekt ved Tromsø museum," Norsk antropologisk tidsskrift (2002). 
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Behovet for å fornye de samiske utstillingene på nasjonalmuseene kan på mange måter 

spores tilbake til de samme faktorene som førte til opprettelse av egne samiske museer. På 

Tromsø museum valgte man også å la den gamle utstillingen Samekulturen bli stående og å 

lage en utstilling med vekt på samisk etterkrigstid og samtid. I motsetning til på Norsk 

folkemuseum, hvor den nye utstillingen er ment å skulle fungere som et supplement til den 

eldre utstillingen, så man på Tromsø museum den nye utstillingen mer som en kontrast til 

den gamle. Dette skal så føre til at den gamle utstillingen kan oppleves i en ny sammenheng, 

som et uttrykk for den nære fortiden til en ny æra. I følge Harald Eidheim et al., var 

utgangspunktet for at man laget utstillingen Sápmi en nasjon blir til at man opplevde en 

diskrepans, et misforhold, mellom hvilke oppfatninger folk flest hadde om samisk kultur, det 

de kaller «den offentlige fortellingen om samene», og den historiske, etno-politiske og 

kulturelle utviklingen som hadde foregått – og foregår - i det samiske samfunnet siden 

midten av 1900-tallet. Det Eidheim et al. kaller «den offentlige fortellingen om samene», er 

en myte, en folklore, som stadig repeteres124. Ikke minst har Tromsø museum selv bidratt til 

å reprodusere forestillingen om at det samiske er noe som hører fortiden til, og at skiftende 

utstillinger av samiske gjenstander bidrar til at samene sees som objekt og ikke som 

handlende aktører. Dette var også tilfelle da utstillingen Samekulturen ble åpnet i 1973, selv 

om det allerede da var en fremvoksende samisk etno-politisk diskurs. Imidlertid var Tromsø 

museum på denne tiden ikke alene om oppfatningen av at museene ikke skulle blande 

kulturelle og politiske spørsmål125.  

 

STRATEGISK ESSENSIALISME, ET TOEGGET SVERD 
Behovet for egne samiske museer ble blant annet begrunnet med at det var viktig at 

samene selv fikk stå for sin egen representasjon. Paradokset er at utstillingene på de samiske 

museene har blitt kritisert for å videreføre etnografiske stereotypier om samene. Dette 

forklares blant annet ved at det i en periode var viktig for å bygge og forsterke samisk 

                                                                                                                                                                                              
Eidheim, "Negotiating with the Public - Ethnographic Museums and Ethnopolitics". Silvén, "Samiska 

scener och scenerier." 

124 Eidheim, "Negotiating with the Public - Ethnographic Museums and Ethnopolitics". 

125 Ibid. 
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identitet. Hvorfor bygges denne identiteten ved hjelp av kategorier som tidligere ble kritisert 

for å være undertrykkende, fremmedgjørende og marginaliserende?  

 Sharon Webb hevder at utstillingene ved samiske museer reproduserer etnografiske 

stereotypier av samisk kultur, men hun imøtegår samtidig denne kritikken ved å si at dette 

har vært viktig i en periode for å bygge samisk identitet og at museene har spilt en viktig 

rolle i dette arbeidet. Selv om uttrykket i utstillingene kan virke likt, ligger det altså 

forskjellige motiv bak utstillingene hos de etnografiske museene og de samiske museene126.  

De tidligste utstillingene i De samiske samlinger i Karasjok, hos RDM Kautokeino og delvis 

hos Ájtte, ble laget i en brytningstid etter at man hadde forlatt assimilerings- og 

fornorskingspolitikken og når man begynte å bli klar over betydningen av en samisk identitet. 

På denne tiden, i kjølvannet av assimileringspolitikken, var mange usikre på hva det egentlig 

ville si å være same. Museene forsøkte å vise dette ved å vise frem gjenstander som skulle 

understreke og forsterke samisk kultur og samtidig skille denne klart fra majoritetskulturen. 

Sett i dette historiske lyset er det forståelig at fremstillingene ble relativt enkle og stereotype. 

Fremstillingene måtte være enkle og lett gjenkjennelige. Her skulle man bygge en kollektiv 

samisk identitet som var lett gjenkjennelig og som man kunne være stolt over. Det var nok 

også et visst behov for å idealisere og "forskjønne" samekulturen, fordi så mange negative 

ting var sagt om den tidligere. Webb understreker museenes dynamiske rolle i denne 

prosessen. Museene var aktivt med på å forhandle frem og skape ’det samiske’. Webb 

konkluderer med at det tidløse bildet av samekulturen som fremstilles på de eldste samiske 

museene ikke betyr at fortiden ikke er viktig, men at det i det rådende politiske klimaet ikke 

var riktig å gjøre denne fortiden gjeldende127. 

 Janet E. Levy viser at selv om det ideologiske budskapet som formidles på 

nasjonalmuseene og i de samiske museene er forskjellig, så benytter de seg av noen av de 

samme ikonene for å formidle dette budskapet. Snøscooter, sjamantromme og lavvo er 

materielle utrykk som går igjen i de fleste utstillingene. På nasjonalmuseene passer lavvoen 

inn i fremstillingen av en samisk kultur som "stivnet" en gang på 1700- og 1800-tallet, en 

tradisjonell kultur uten fortid og uten fremtid. På de samiske museene er lavvoen med på å 

                                                             
126 Webb, "Making Museums, Making People. The Representation of the Sami through Material Culture.." s. 

174. 

127 Ibid. S. 174-175. 
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understreke samisk egenart og å gjøre krav på landskapet og territorier knyttet til 

tamreindrift, jamfør lavvoen som ble reist foran Stortinget som en del av protestene mot 

Alta-utbyggingen.  

 Når de samiske museene bruker de samme ikonene som ble brukt i samiske 

utstillinger på nasjonalmuseene, kan de kritiseres for å være primitiviserende essensialistiske. 

Men med tanke på at det ligger andre motiver bak utstillingene på de samiske museene, kan 

en annen innfallsvinkel være å se dette som en form for strategisk essensialisme. Dette 

innebærer at et folk med vilje manipulerer, projiserer og ensretter det offentlige bildet av sin 

kultur og sin identitet slik at det passer inn i vestlige stereotypier, for slik å oppnå 

anerkjennelse og kreve rettigheter128. Strategisk essensialisme er et begrep som ble utviklet 

av den indiske litteraturkritikeren og teoretikeren Gayatri Chakravorty Spivak. Begrepet viser 

til en strategi som noen ganger brukes av grupper som nasjonaliteter, etniske grupper og 

minoriteter, når de finner det fordelaktig å "essensialisere" seg selv midlertidig ved å skilte 

med en forenklet utgave av sin gruppeidentitet for å oppnå visse mål. Samtidig kan det 

finnes sterke motsetninger innad i gruppen. Spivak sammenligner essensialisme med 

dynamitt eller en sterk medisin: brukes det forstandig kan det være et effektivt hjelpemiddel 

for å bli kvitt uønskede strukturer og for å lindre lidelse. Brukes det derimot ukritisk er det 

destruktivt og avhengighetsskapende.  Ordet ’strategisk’ er sentralt i begrepet strategisk 

essensialisme. Stereotypier og essensialistiske synspunkter opprettholdes fordi de har en 

funksjon. De dekker et behov for individene som anvender seg av dem129. Spivak argumenter 

for en dekonstruktiv tilnærming. Hensikten med essenialismekritikk er ikke å avsløre feil, 

men å granske essensialistiske begreper. 

 Å understreke sammenhengen mellom samisk identitet og reindrift, er i dag 

potensielt problematisk fordi de fleste samer ikke lenger driver med reindrift. Dette ikonet 

blir derfor et tveegget sverd130. Fokuset på reindrift kan skygge for andre sider av fortidens 

og nåtidens samiske kultur og kan gi de samer som ikke driver med reindrift, en følelse av 

                                                             
128 Dorothy L. Hodgson, "Introduction: Comparative Perspectives on the Indigenous Rights Movements in 

Africa and in the Americas.," American Anthropologist 104, no. 4 (2002). S. 1040. 

129 Brian Cliff, "Essentialism," Postcolonial Studies @ Emory, 

http://postcolonialstudies.emory.edu/essentialism/; ibid. Hentet 29.03.2014. 

130 Levy, "Prehistory, Identity and Archaeological Representations in Nordic Museums." S. 142-143. 
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underlegenhet 131. Dette kan føre til at mange samer føler seg utelatt eller 

underrepresentert. André Nilsen diskuterer i sin masteravhandling Hva med sjøsamene? 

hvordan museer med samiske utstillinger fremstiller den sjøsamiske delen av Norges 

befolkning132. Sjøsamene er den delen av den samiske befolkningen som har opplevd den 

største fornorskningen og det sterkeste kulturpresset de siste århundrene. Han konkluderer 

med at den samepolitiske oppvåkningen i det 20 århundre førte til at man la vekt på 

elementer som var spesielle for samisk kultur, og som ikke eksisterte i den norske kulturen. 

Den sterkeste symbolverdien ble tillagt elementer fra den reindriftssamiske kulturen. Disse 

elementene ble sentrale symbolverdier hos samene. Den sjøsamiske kulturen, som 

tradisjonelt har vært basert på et blandingshushold og preget av mer hybride 

kulturelementer, har ikke fått samme plass verken i forskning eller i museumsutstillinger.  

Nika Potinkara arbeider med en doktorgrad om representasjon av samisk etnisitet i 

museumsutstillinger på Ájtte museum i Sverige og Siida, det samiske museet i Finland. 

Potinkara finner at også disse utstillingene har et stort fokus på reindrift. Reindriften 

fungerer som en gransmarkør mellom det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet. 

Museenes vektlegging av reindriften er blant annet gjort for å styrke den kollektive samiske 

identiteten. En slik understreking av sammenhengen mellom reindrift og samisk etnisitet går, 

imidlertid, på bekostning av fremstillingen av mangfold og heterogenitet innad i det samiske 

samfunnet133.  

 

GAMLE SAMLINGER – NYE UTSTILLINGER? 
I sin omtale av den eldre samiske utstillingen på Norsk folkemuseum, peker André 

Nilsen på et viktig poeng når det gjelder museer som har eldre samlinger av samisk materiale. 

Kan dette stilles ut ukritisk, eller må man ta et oppgjør med hvilke kriterier det ble innsamlet 

etter? Eva Silvén, som var kurator for den samiske utstillingen Sápmi som åpnet på Nordiska 

                                                             
131 Webb, "Making Museums, Making People. The Representation of the Sami through Material Culture.." S. 

173. 

132 Nilsen, "Hva med sjøsamene?: de etnopolitiske premissene for museumsutstillinger med samiske 

gjenstander." 

133 Potinkara, "Representing Cultural Difference. Reindeer Herding as a Signal of Ethnic Boundary in the 

Exhibitions of Two Sámi Museums.." 
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museet i 2007, har gitt en oversikt over de skiftende sameutstillingene på Nordiska museet 

og diskutert bakgrunnen for dagens utstilling. I løpet av de siste tiårene er det ført en 

intensiv og verdensomspennende diskusjon i postkoloniale termer om hvordan museer har 

representert ulike folkeslag og folkegrupper i sine utstillinger. Mens de tidligere utstillingene 

på Nordiska museet hadde som hensikt å vise «samene» og «det samiske», ville man med 

utstillingen Sápmi rette blikket mot grenseområder, blandingsformer og spor etter møter 

mellom mennesker. Silvén diskuterer det potensielt problematiske ved å bruke en samling 

som er innsamlet i en annen tid og med et annet formål, til en slik utstilling. Hun spør om 

samlingene utgjør en positiv kontinuitet i form av gjenkjennbare symboler som bekrefter 

den samiske historien, eller om samlingene blir bremseklosser som stadig tilbakefører 

samene til å bli et historisk fenomen? Grepet som ble valgt i utstillingen Sápmi, var å veve 

Nordiska museet inn i fortellingen, siden dette museet har spilt en stor rolle i å forme bildet 

av det samiske siden slutten av 1800-tallet134. Dette ble blant annet gjort ved at 

representanter fra en samisk referansegruppe valgte syv gjenstander fra samlingen. Disse 

gjenstandene blir vist frem sammen med hver sin biografi, det vil si opplysninger om hva 

gjenstanden er, hva den har vært brukt til, og hvordan og hvorfor den ble samlet inn til 

Nordiska museet. Kopier av de gamle katalogiseringskortene og opplysninger om hvorfor 

akkurat denne gjenstanden ble valgt ut, blir blant annet presentert. Dette er en tanke som 

også har relevans for Baastede, det store tilbakeføringsprosjektet som er i gang i Norge, hvor 

et stort antall samiske gjenstander skal flyttes permanent fra blant annet Norsk 

folkemuseums samlinger ut til forskjellige samiske museer. 

 

HVA KAN ET MUSEUM BRUKES TIL? 
Bjørnar Olsen peker på at det er paradoksalt at samtidig som museene utsettes for 

massiv kritikk, så øker deres popularitet og utbredelse, og at museer i stadig større 

utstrekning tilegnes dem som tidligere ble rammet og utdefinert av museene. Det kan være 

ulike grunner til dette, og en årsak er museenes evne til å uttrykke makt og prestisje. Museer 

                                                             
134 Eva Silvén, "Utställningar och föreställningar: om samerna, Nordiska museet och Skansen," i Samer som 

"de andra", samer om "de andra": identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten, red. Else Mundal og  Håkan 

Rydving (Umeå: Samiska studier, Umeå Universitet, 2010). S. 204-205. 
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har også evnen til å fryse og objektivere det som er flytende og diffust. Dessuten spiller 

museer i økende grad en viktig rolle i turistindustrien. Er museet en ’uskyldig’ 

fremstillingsmåte? Kan et museumsbygg sees som en tom beholder som kan fylles med 

hvilken som helst mening? Eller er museumsteknologien så påvirket av sin egen 

virkningshistorie og sin tilknytning til europeisk mentalitet, at ingen annen forståelse kan bli 

upåvirket135? Stein R. Mathisen setter et stort spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er 

mulig å formidle alternative versjoner av de hegemoniske utstillingene av det samiske, så 

lenge man fremdeles opererer innenfor de samme rammene som de etnografiske museene. 

De samiske museene støter på de samme problemene som tradisjonelle etnografiske 

utstillinger. De både skaper og videreformidler forestillinger om kulturer som homogene, 

uforanderlige og knyttet til fortiden. Dessuten er det et problem at selve 

fortellerperspektivet har sine røtter i en kolonial situasjon136. Kan de samiske museene aldri 

bli noe annet enn mausoleer over en døende kultur?  

Her er det vel ikke snakk om et enten – eller, men heller et både – og. 

Museumsteknologien er ikke en tom boks, den bærer med seg så mye virkningshistorie og 

europeisk tankegods at man vanskelig kan forbli upåvirket, og det kan være vanskelig å 

tenke utenfor boksen. Men det er ikke dermed sagt at det er umulig. Olsen refererer til to 

utstillinger (Arran og Varanger) som da var under utarbeidelse, og som han mener erkjenner 

problematikken og forsøker å bestride det etnografiske bildet av samisk kultur og historie137. 

Jeg tolker ham dithen at han mener at det ikke er umulig å tenke utenfor denne boksen, og 

at han har tro på museumsinstitusjonens fortsatte eksistens, også som museer for 

minoritetsbefolkninger. Sharon Webb viser også til Varanger kystsamiske museum som et 

eksempel på et samisk museum som har gått bort fra det statiske bildet av samisk kultur og 

isteden viser hvordan samisk kultur utvikles over tid. Hun har et positivt syn på 

museumsmediet og dets muligheter. Museet er ikke bare en formidler av kunnskap, men er 

også aktivt med på å skape kunnskap. Museet kan være en møteplass og et medium hvor 

                                                             
135 Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." S. 14. 

136 Mathisen, "Representasjoner av kulturell forskjell : fortelling, makt og autorittet i utstillinger av samisk 

kultur." S. 22. 

137 Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." S. 27-28. 
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man løser konflikter138. Museer er sosiale arenaer som gjennom ulike prosesser skaper og 

påvirker de objektene de rommer. Museumsdrift og utstillingsvirksomhet er en sosiopolitisk 

prosess som berører ulike sosiale gruppers synspunkter og interesser. Samiske museer er en 

arena der gjenstandenes og museenes aktive og skapende rolle trer tydelig frem. Janet Levy 

har merket seg at alle de samiske museene hun besøkte, har gitt kartet over Sápmi en 

fremtredende plass i utstillingene. Når de samtidig forenkler og stereotypiserer det samiske, 

og underkommuniserer interne forskjeller, er det nærliggende å trekke paralleller til de 

kulturhistoriske museenes rolle i nasjonsbyggingen på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. I 

stedet for nasjonalstatene Norge, Sverige og Finland, er det nå nasjonen Sápmi som skal 

bygges139. Det er interessant i denne sammenhengen å merke seg at både Bjørnar Olsen og 

Stein R. Mathisen peker på at de samiske museene introduserer en ny meta-fortelling. De 

eldre etnografiske museene formidlet en fortelling om at naturfolkene en gang hadde vært 

en harmonisk og homogen kultur i balanse med naturen, mens nåtiden var preget av 

desintegrasjon, oppløsning av gamle idealer og kulturdød. Den nye meta-fortellingen som 

formidles på de samiske museene er at fortiden besto av utbytting fra Vesten og det 

moderne samfunnet, at nåtiden består av etno-politisk motstand og at fremtiden vil gi de 

innfødte en etnisk gjenfødelse140. 

 

OPPSUMMERING  
 Som nevnt har mye av kritikken som har vært rettet mot de samiske utstillingene 

handlet om tidsforståelse i utstillingene og særlig om en spesiell tidsfremstilling som kalles 

etnografisk presens. Men det eksisterer ulike tolkninger av dette. Sigrid Lien og Hilde 

Nielssen mener at det finnes en egen, samisk tidsforståelse som kommer frem i utstillingene 

ved De samiske samlinger og kritiserer synet på den kronologiske historiefremstillingen som 

den eneste riktige. Tvert i mot kan den kronologiske historieskrivingen sees som nok et 

                                                             
138 Webb, "Making Museums, Making People. The Representation of the Sami through Material Culture.." s. 

179. 

139 Levy, "Prehistory, Identity and Archaeological Representations in Nordic Museums." 

140 Mathisen, "Representasjoner av kulturell forskjell : fortelling, makt og autorittet i utstillinger av samisk 

kultur." S. 7. Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." S. 18. 
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påtrykk fra majoritetssamfunnet, hevder de. Det kan likevel ikke underslås at samene lenge 

var «the people without prehistory» på nasjonalmuseene, og at dette til en viss grad har blitt 

videreført på de samiske museene.  

På Norsk folkemuseum har man valgt å supplere den eldre samiske utstillingen fra 1990 med 

en ny del som viser hvordan samer lever i dag. Den nye delen av utstillingen åpnet i 2007. Et 

tilsvarende grep er gjort på Tromsø museum hvor den etnografiske utstillingen 

Samekulturen fra 1973 har fått stå og er blitt supplert med en ny utstilling som omhandler 

etterkrigstiden: Sápmi – en nasjon blir til. Denne åpnet i 2000. Også i utstillingen Sápmi på 

Nordiska museet er samtiden gitt stor plass for å vise hvordan samer lever i dag, hvordan de 

oppfatter sin samiske identitet og hvordan samene er en del av verdens urfolk. Disse 

utstillingene diskuterer viktige spørsmål om identitet, etnisitet og etno-politikk. Samtidig kan 

det virke som om et etnografisk presens er byttet ut eller supplert med et nytt presens: 

samtidighet, og at det fremdeles er store hull i fremstillingen av samenes historie på museer, 

både på de samiske museene og på nasjonalmuseene.  

Så langt har det handlet om andres blikk på de samiske utstillingene. I kapittel 4 og kapittel 5 

presenterer og diskuterer jeg mitt blikk på de samiske utstillingene, et blikk som er preget av 

den tidligere litteraturen men som likevel har en annen innfallsvinkel. I forkant av, og 

parallelt med, min egen analyse av de samiske utstillingene, har jeg undersøkt hvordan 

mening kan skapes i museumsutstillinger. Dette er tema for det neste kapittelet.  
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KAPITTEL 3. OM Å ANALYSERE MENINGSSKAPING I 

MUSEUMSUTSTILLINGER 
 

ESTETISK PRAKSIS 
 

  «Ved begynnelsen av det 21. århundre er globaliseringen blitt merkbar over store deler av 

 verden… Imidlertid gjør det lokale seg like fullt gjeldende, blant annet gjennom tilegnelse 

 og sammenfiltring, appropriering… Kulturell tilhørighet blir dermed ikke et spørsmål om 

 opprinnelse, etnisitet eller nasjonalitet, men om en spesifikk kombinasjon av slike 

 parametere blant flere. Det estetiske ved slike prosesser ligger i den sansbare fremtredelsen 

 og den spesifikke form for erkjennelse den gir.»141  

 

Denne avhandlingen har tittelen «Etnisitetens estetikk» ikke bare fordi utstillingene 

er skjønne og vakre, men også fordi jeg ser de samiske utstillingene som en form for estetisk 

praksis. En museumsutstilling er laget for å erfares gjennom sansene, og da primært ved 

hjelp av synet, selv om også andre sanser kan aktiviseres. Sammen med elementer som 

gjenstander, fotografier, design, lyssetting og lignende, er utstillingstekster er en del av et 

større bilde. I de samiske utstillingene konkretiseres abstrakte begreper som identitet og 

etnisitet gjennom en estetisk praksis. Estetisk praksis handler om prosesser, om forhandling 

og strid, om kulturarv og minnesprosesser og om identitetsforhandlinger142. I avhandlingen 

legger jeg vekt på det visuelle og det estetiske ved museumsutstillinger. Samiske 

museumsutstillinger kan slik sees som en visuell fremstilling av samisk historie og samisk 

identitet. Både det å lage en samisk museumsutstilling og det å lese og oppleve en slik 

utstilling, kan sees som en form for estetisk praksis.  

Estetikk forbindes i dagligtalen ofte med det skjønne og det vakre. Vi snakker om at 

noe kan gi oss en estetisk nytelse.  Ordet estetikk kommer fra det greske aisthesis, som betyr 

den kunnskap som kommer gjennom sansene143. Begrepet estetikk har i dag flere 

                                                             
141 Kjersti Bale, Estetikk: en innføring  (Oslo: Pax, 2009). S. 150. 

142 Kjersti Bale i innlegg på KULVERs avslutningskonferanse 2013.  

143 Eivind Tjønneland, "estetikk," i Store norske leksikon: http://snl.no/estetikk. Hentet 22.01.2014 
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betydninger, som for eksempel estetiske fag i skoleverket, som at noe er estetisk i betydning 

vakkert, og som beskrivelse av estetisk teori innenfor kunsthistorie og andre kunstfag som 

musikk, film, dans, litteratur og teater. I følge litteraturviteren Kjersti Bale kan begrepets 

mange betydninger forklares historisk, med dets skiftende bruk og betydning. Alexander 

Baumgarten (1714-1762) var den første som brukte begrepet i en filosofisk sammenheng i 

verket Aesthetica (1750-1758) 144. Begrepet estetikk ble brukt om kunnskap som erfares 

gjennom sansene, i motsetning til gjennom logisk tenking. Imidlertid forandret begrepet 

estetikk mening på 1800-tallet til å handle om og beskrive det som var kunstnerisk og 

vakkert. I dag griper mange tilbake til den betydning Baumgarten la i begrepet estetikk; 

vitenskapen om sanselig erkjennelse, det som kan erfares gjennom sansning og persepsjon. 

Estetikk er i følge Baumgarten, vitenskapen om sanselig erkjennelse i motsetning til 

begrepsmessig erkjennelse. I denne sansemessige erkjennelsen ligger en evne til å 

kombinere et mangfold av sanseinntrykk til et hele145. Med Alexander Baumgarten og hans 

betydning av estetikk-begrepet, definert som «det som oppleves og erfares gjennom 

sansene», utvides feltet til å omfatte ikke bare kunstfeltet men også andre uttrykk, som 

design, utstillingsdesign og arkitektur. Estetikk sees i dag som et disiplinoverskridende fagfelt. 

Her krysses grensene mellom kunstfilosofi, teorier knyttet til de ulike kunstformene, praktisk 

analyse av kunstverk og utvekslingen mellom dem 146. I avhandlingen knytter jeg begrepene 

estetikk og estetisk til Baumgartens betydning: den sanselige erfaring. En museumsutstilling 

er noe som også erfares gjennom sansene. Både det å lage en utstilling og å oppleve en 

utstilling er en estetisk praksis. I utstillinger om samisk identitet og historie tolkes og 

omformes abstrakte begreper som identitet og etnisitet til visuelle uttrykk. Ved å se disse 

utstillingene som en estetisk praksis, undersøker jeg hvordan begreper som etnisitet og 

identitet uttrykkes estetisk og da primært (men ikke utelukkende) visuelt. Finnes det en egen 

etnisk estetikk? Eller er denne spesielle estetikken, eventuelt deler av den, lånt annet steds 

fra? I så fall, fra hva og fra hvor? Den historiske dimensjonen er viktig for å belyse dette. en 

nærlesning av enkelte elementer som går igjen i de ulike utstillingene, som diorama, 

                                                             
144 Bale, Estetikk: en innføring. S. 10-11. 

145Ibid. , s. 10-11. 

146 Ibid. s. 7. 
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fotografier, gjenstander og kart, kan vise hvordan dagens utstillinger om samisk historie og 

kultur har utviklet egne visuelle og estetiske formspråk. Det visuelle formspråket er ikke 

laget kun for å glede øyet, men har politiske implikasjoner. 

    

MULTIMODAL ANALYSE – OM Å SE MUSEUMSUTSTILLINGER SOM TILRETTELAGT 

MENINGSSKAPING 
En utstilling er ikke bare en måte å formidle forskning på, utstillinger er også med på 

å skape kunnskap og holdninger om temaene de de fremstiller147. En utstilling er altså ikke et 

bi-produkt av tidligere forskning hvor forskningen oversettes fra et akademisk til et mer 

allment språk. En utstilling er en fortolkning. Noen ganger kan denne fortolkningen være 

basert på flere motstridende forskningsresultater. En utstilling kan speile «tidsånden» hva 

gjelder forskningsfronten innen temaet den fremstiller, OG den kan også utfordre den 

rådende forskningsoppfatningen om dette temaet. Både humanistisk forskning og 

samfunnsvitenskapelig forskning har interessert seg for utstillingsanalyse, og slike analyser 

har vært utført fra flere ulike perspektiv, blant annet diskursanalytisk og sosialsemiotisk 148. I 

denne avhandlingen er det særlig to trekk ved materialet som har vært utslagsgivende i valg 

av metodisk tilnærming. Det ene er at jeg vil forsøke å få med noe av kompleksiteten i en 

utstilling, hvor jeg ser de enkelte komponenter i utstillingen som for eksempel bruk av kart, 

fotografier eller dioramaer, på sine egne premisser, og samtidig ser de som en del av en 

helhet. Det andre er at jeg analyserer flere forskjellige utstillinger som er laget på ulike 

museumsinstitusjoner med ulike forutsetninger, som ulike budsjetter og bemanning. Jeg må 

derfor bruke en analysemetode som legger forutsetninger for en noenlunde jevnbyrdig 

behandling. 

Hvilke faktorer skal vektlegges i det mylder av informasjon som en kulturhistorisk 

utstilling ofte kan by på? En innfallsvinkel kan være den som Sanna Larsson bruker i sin 

                                                             
147 Se Stephanie Moser, "The Devil is in the Detail: Museum Displays and the Creation of Knowledge.," 

Museum Anthropology Vol. 33, no. Issue 1 (2010).: s.22, med referanser til at det de siste ca 20 årene har 

vært omfattende forskning på hvordan utstillinger er med på å skape holdninger og kunnskap om 

temaene de fremstiller. 

148 Se Eva Insulander, "Tinget, rummet, besökaren: om meningsskapande på museum" (Stockholms 

universitet, 2010). S. 27-31,  hvor hun beskriver uliike tilnærmingsmåter til utstillingsanalyse. 
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analyse av utstillingene ved Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum149. Hun benytter seg av en 

analysemal for kulturhistoriske utstillinger, utviklet av Kerstin Smeds. Denne analysemalen 

har seks steg: 1) Hva ser jeg? – førsteinntrykket. 2) Budskapet – hva vil man si med 

utstillingen? 3) Øvrige kunnskapsaspekt? – hvilke andre kunnskaper benytter man seg av for 

å fremføre budskapet? 4) Kommunikasjon? – hvordan formidles budskapet? 5) Estetikk, 

helhetsinntrykk – er utstillingen tiltalende? 6) Teknikk, funksjonalitet – er teknikken en fordel 

eller en ulempe for utstillingen?150. I artikkelen «The Devil is in the Detail: Museum Displays 

and the Creation of Knowledge» har Stephanie Moser et langt mer detaljert oppsett151. 

Gjennom syv hovedkategorier 152 peker Moser på en mengde mulige detaljer innenfor hver 

av disse kategoriene. I følge Moser er utstillingsanalyse en sann interdisiplinær øvelse, som 

krever grunnleggende kjennskap til mange ulike felt som tekstanalyse, analyse av visuell 

kultur, design, design-historie og romlig analyse for å nevne noen153. 

Metoden jeg har valgt å bruke i analysen av de samiske utstillingene har sitt 

utgangspunkt i en multimodal diskursanalyse. Diskursanalyse er et paraplybegrep som 

favner mange og til dels ulike metodiske tilnærminger innen humaniora og 

samfunnsvitenskap. Det de har til felles er et overordnet prinsipp om å kombinere analyser 

av ytringer, tekster og kommunikative handlinger med analyser av kulturen og samfunnet. 

Man undersøker altså meningsskaping og kommunikative praksiser på mikronivå, i relasjon 

til samfunnsmessige og sosiokulturelle strukturer på makronivå154. I denne avhandlingen er 

det de samiske utstillingene som selv utgjør den kommunikative handlingen.  

 Diskursanalyse er en metode som kan brukes når man søker innsikt i sammenhengen 

mellom tekst og kontekst, mellom mikro- og makronivået. Med et dialogisk utgangspunkt 

                                                             
149 Sanna Larsson, "Den etniska identiteten & museet: den samiska identiteten vid Ájtte, Svenskt fjäll- och 

samemuseum" (Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier, 2004). 

150 Ibid. , s. 8. Larsson baserer seg på en utrykt stensil av Kerstin Smeds. 

151 Moser, "The Devil is in the Detail: Museum Displays and the Creation of Knowledge.." 

152 Ibid. Moser`s syv hovedkategorier er: 1: Architecture, Location, Setting, 2: Space, 3: Design, Color, Light, 

4: Subject, Message, Text, 5: Layout, 6: Display Types, 7: Exhibition Style.  

153Ibid. , s. 23. 

154 Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen, og  Aslaug Veum, Diskursanalyse i praksis: metode og 

analyse  (Kristiansand: Høyskoleforl., 2011). S.  11 



71 

 

følger en erkjennelse av at alle meningsskapende prosesser er avhengige av den aktuelle 

sammenhengen hvor samhandlingen finner sted, altså konteksten. Kontekst kan forstås som 

et sett rammer som omslutter den sosiale hendelsen som blir studert 155. Her er det de 

samiske utstillingene som utgjør teksten eller mikronivået. Makronivået, eller konteksten, 

utgjøres av museet, og de samfunnsmessige føringer som er pålagt denne institusjonen. En 

samisk utstilling finner sted innenfor en museumsinstitusjon, og jeg har valgt å analysere 

samiske utstillinger som finner sted på to forskjellige typer museumsinstitusjoner: 

henholdsvis samiske museer og nasjonalmuseer. Utstillingen og museet utgjør en 

situasjonskontekst, mens de mer overordnede ideologiske, institusjonelle og sosiokulturelle 

sammenhengene til sammen utgjør en kulturkontekst. Utstillingene, det vil si 

situasjonskonteksten, vil jeg analysere synkront med utgangspunkt i de utstillingene som 

presenteres for publikum i den perioden analysearbeidet foregikk (2010 – 2013). 

Kulturkonteksten, det vil si den bredere konteksten, vil bli analysert både synkront og 

diakront. Hovedvekten vil ligge på den synkrone analysen av hvordan 

museumsinstitusjonene fremtrer i dag og hvilke ideologiske og sosiokulturelle 

sammenhenger de inngår i. Samtidig er den historiske dimensjonen viktig. For eksempel kan 

de samiske museene knapt forstås uten henvisning til Samesak og Altasaken. 

Nasjonalmuseenes historie med blant annet blikk på disse museenes rolle i det nasjonale 

prosjektet, er annet viktig aspekt. Skillet mellom mikronivå og makronivå og særlig skillet 

mellom situasjonskontekst og kulturkontekst, er analytiske verktøy. I virkeligheten er 

grensene mer flytende. Museet befinner seg både i situasjonskonteksten og i 

kulturkonteksten. I situasjonskonteksten er museet den konkrete sammenhengen 

meningsskapingen foregår i (synkron). I kulturkonteksten er det museets historiske, 

ideologiske, institusjonelle og politiske forhold som undersøkes – i den grad det er viktig for 

analysen av meningsskapingen i situasjonskonteksten. 

Det vil alltid være en utfordring å avgjøre hvordan man skal begrense konteksten. Jeg 

vil aldri kunne utforske alle vesentlige aspekter ved konteksten, også her må det gjøres valg. 

Disse valgene gjør jeg med et konstruktivistisk utgangspunkt, hvor de institusjonelle 

kontekstene studeres ikke bare som bakgrunn eller rammer for ulike typer kommunikative 

                                                             
155 Ibid. S. 27. 
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handlinger, men også med tanke på hvordan de institusjonelle rammene bidrar til å skape 

virkelighetsbilder og tankemønstre – og mulige samfunnsmessige og sosiale konsekvenser av 

dette 156. Slik utvides den foreløpige problemstillingen: ”hvordan uttrykkes identitet og 

tilhørighet i samiske utstillinger” til også å handle om hvordan statlig finansierte 

museumsinstitusjoner brukes til å forme vår oppfatning av etnisk og nasjonal identitet. Det 

handler med andre ord også om museenes samfunnsoppdrag: hvordan brukes museer som 

politiske instrumenter? Hvilke føringer blir museene pålagt av en statlig styrt kulturpolitikk, 

og hvordan forhandler og påvirker museene denne rollen gjennom sine utstillinger? 

En diskurs er en bestemt måte å beskrive eller forstå verden eller et utsnitt av verden 

på. Slike tanker og beskrivelser er ikke nøytrale gjengivelser av verden, men spiller en aktiv 

rolle i å skape og forandre den 157. En diskurs er en institusjonalisert måte å tenke på, 

Diskursen er et sett med begreper, problemstillinger og formuleringer som ligger nedfelt i 

språket, og som alle innenfor en gitt kultur deler. Slike diskurser er forutsetninger som 

bestemmer hva det er mulig å si om et gitt tema. Michel Foucault viste med eksempler som 

fengselsvesen, asyl og seksualitet,  hvordan slike tankegods som fremtrer som "naturlige" i 

realiteten er sosialt konstruerte fenomener158. Diskursbegrepet er tett forbundet med 

teorier om makt - hvor ulike grupper og individer kjemper om å definere diskursen. Det å 

definere diskursen sidestilles ofte med å kunne definere selve virkeligheten. Utstillingene på 

de samiske museene og nasjonalmuseene er del av en diskurs om hvordan etnisk og nasjonal 

identitet skal defineres. Denne diskursen har deltagere på institusjonelt nivå som 

departementer og museer. Samtidig foregår diskursen også i høyeste grad på individnivå, 

hos den enkelte besøker som opplever utstillingen, hvor det blant annet handler om 

tilhørighet.  

En utstilling kan sees som en ytring eller en handling. Samtidig er hver enkelt utstilling 

også sammensatt av en rekke ytringer innen ulike media og sjangre. En utstilling kan 

                                                             
156 Ibid. S.  29. 

157 Marianne Winther Jørgensen og  Louise Phillips, Diskursanalyse som teori og metode  (Frederiksberg: 

Roskilde Universitetsforlag, 2010). S. 9. 

158 Se for eksempel hvordan Tony Bennett har brukt teorier fra Foucault i sin analyse av 

museumsinstitusjonens fremvekst og historie;  Tony Bennett, The birth of the museum: history, theory, 

politics  (London: Routledge, 1995). 
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kommunisere med publikum gjennom tekst, gjenstander, kart, fotografier, diorama, lyd og 

film, for å nevne noen slike sjangre. Her er språket ett av flere tegnsystemer som på ulik 

måte bidrar til å skape mening. En utstilling er altså sammensatt av mange komponenter 

eller modaliteter. Jeg har derfor valgt å analysere utstillingene ut fra en multimodal 

diskursanalytisk metode for å forsøke å fange noe av kompleksiteten i hvordan mening 

skapes og formidles i en utstilling.  

Multimodal metode har sitt utspring i fagtradisjonen sosialsemiotikk 159. Den britisk-

australske lingvisten Michael Halliday utviklet sosialsemiotisk teori på 1970- og 1980-tallet. 

Dette er en teori som handler om meningsskaping. Semiotikk, læren om tegn og 

tegnbrukene adferd,160 handler om hvordan mening skapes. Sosialsemiotikk omhandler 

tegnsystemer; hvordan tegnene kombineres for å skape mening, og den forsøker å forklare 

meningsskaping som en sosial praksis. Sosialsemiotikk er en gren av semiotikken som 

undersøker menneskelige meningsskapende praksiser i spesielle sosiale og kulturelle 

omstendigheter. Maktforhold er sentrale i forklaringen av hvordan mening og semiotiske 

system skapes. Når maktforholdet forandres vil språket og andre meningsskapende systemer 

også forandres. 

 MUSEUMSUTSTILLINGER SOM TEGNSYSTEM 

 For å kunne analysere en museumsutstilling er det nødvendig med en klargjøring av 

hvordan mening skapes i en utstilling. Multimodal metode kombineres ofte med 

sosialsemiotisk teori om hvordan mening skapes gjennom språk i bestemte sosiale 

situasjoner 161.  

Michael Halliday introduserte begrepet "sosialsemiotikk" i lingvistikken. Han argumenterte 

mot det tradisjonelle skillet mellom språk og samfunn og utvidet slik forskningsfeltet til å 

omfatte mer enn fokus kun på det skriftlige språket 162. Den amerikanske semiotikeren  

                                                             
159 Martin Engebretsen, Skrift/bilde/lyd: analyse av sammensatte tekster  (Kristiansand: Høyskoleforl., 

2010). S.  19. 

160 Lars Fredrik Händler Svendsen, "semiotikk," i Store norske leksikon: http://snl.no/semiotikk.Hentet 

04.05.2014. 

161 Engebretsen, Skrift/bilde/lyd: analyse av sammensatte tekster. S. 21. 

162 M. A. K. Halliday, Language as social semiotic: the social interpretation of language and meaning  

(London: Edward Arnold, 1978). 
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Charles Sander Pierce har en vid definisjon av tegn: et tegn er noe som representerer noe 

annet enn seg selv og for noen på en eller annen måte163. I denne avhandlingen bruker jeg 

denne vide definisjonen av begrepet "tegn". Ord i en tekst kan være et tegn, og gjenstander, 

fotografier og kart kan også leses som tegn, så lenge det er noe som representerer noe 

annet enn seg selv. De samiske utstillingene er sammensatt av elementer eller modaliteter 

som på ulik måte er ment å skulle representere samisk kultur og historie. En utstilling kan slik 

sees som et tegnsystem. Sosialsemiotikk omfatter altså ikke bare studier av tekster, men 

også studier av hvordan semiotiske system formes av sosiale interesser og ideologier, og 

hvordan disse tegnsystemene tilpasses etter hvert som samfunnet forandres 164. Den 

strukturalistiske semiotikken i tradisjonen fra Ferdinand Saussure, fokuserte på å teoretisere 

de uforanderlige semiotiske systemene eller strukturene (langue). Sosialsemiotikken er 

derimot opptatt av å gjøre rede for variasjonen i de ulike semiotiske praksisene som kalles 

parole. Tegn sees her som ressurser som mennesker bruker og tilpasser for å skape mening, 

og ikke som tegn som tilhører uforanderlige ”koder”. Dette skiftet av fokus fra langue til 

parole gjør det mulig å vise hvordan enkeltindividers kreativitet, skiftende historiske 

omstendigheter og nye sosiale identiteter kan forandre hvordan tegn og tegnsystemer 

brukes og utformes165. 

Multimodal metode ble utviklet og utbredt på 1990-tallet og kan sees i sammenheng med 

utbredelsen av mer sammensatte tekster som for eksempel digitale tekster, hvor skrift, bilde 

og eventuelt også lyd, samvirker. Utbredelsen av multimodal metode har også sammenheng 

med en økende tverrfaglighet og en økende oppmerksomhet på samspillet mellom ulike 

kategorier som billedkunst, litteratur, lingvistikk med mer, som tradisjonelt har blitt studert 

separat i de ulike fagdisiplinene166.  

En multimodal tekst består av flere ulike enheter som skaper mening på ulike måter. En 

modalitet er et tegnsystem, en enhet som skaper mening på en bestemt måte. I 

                                                             
163 Odd Are Berkaak og  Ivar Frønes, Tegn, tekst og samfunn  (Oslo: Abstrakt forl., 2005). S. 115. 

164 Bob Hodge og  Gunther Kress, Social semiotics  (Cambridge: Polity Press, 1988). 

165 Ibid. 

166 Engebretsen, Skrift/bilde/lyd: analyse av sammensatte tekster. S. 21. 
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utgangspunktet favner semiotikkens tegnbegrep alt vi bruker til å skape mening av167. 

Dermed er det nærmest uendelig mye som kan være et tegn og med det en ressurs for 

meningsskaping. ’Modalitet’ brukes ofte synonymt med en semiotisk ressurs. 

I en multimodal analyse går man først inn i materialet og forsøker å skille ut de ulike 

modalitetene. Disse modalitetene skilles analytisk, og hver modalitet må forstås ut fra sitt 

særpreg, med ressursspesifik kunnskap. Deretter undersøkes det multimodale samspillet, og 

dette er sjeldent bare additivt. Forholdet mellom modalitetene kan være motstridende, 

forsterkende, utelukkende, repeterende eller supplerende, for å nevne noe. 

Et hjelpemiddel for å identifisere de ulike modalitetene og for å velge hvilke 

modaliteter som skal omfattes av analysen, kan være å forsøke å merke seg hva som er 

umiddelbart fremtredende (¨salient¨) i utstillingen 168. Det som fremtrer på denne måten vil 

også være fremtredende for publikum. Det er forskjeller mellom de samiske utstillingene 

som analyseres i denne avhandlingen, men det er likevel såpass store likheter at jeg har valgt 

å trekke frem fem hovedmodaliteter i analysen: tekst og lay out, diorama, fotografier, 

gjenstander og kart. Rekkefølgen i disse modalitetene er tilfeldig, det er ikke slik at tekst har 

forrang fremfor de andre modalitetene. Tvert i mot fokuserer jeg i analysen hovedsakelig på 

de fire andre modalitetene og ser tekstene som en del av en slags innramming av utstillingen. 

Disse fem modalitetene danner så grunnlaget for en sammenligning av utstillingene, og for 

en diskusjon av utstillingen og museets forhold til en bredere kulturkontekst. 

Hensikten med analysen er ikke å forsøke å avdekke utstillingens ”egentlige” mening. 

Utstillingen kan ha flere ulike meninger for ulike personer. I stedet er målet med analysen å 

avdekke hvilket meningspotensiale utstillingen legger til rette for. 

Et annet mål med en multimodal analyse kan være å si noe om hvem denne 

kommunikative begivenheten synes å passe for. Hvem henvender utstillingen seg til? Hva 

kreves av forkunnskaper for å forstå utstillingens ulike elementer? Ved å analysere de ulike 

                                                             
167 Pierce 1960: 2.228 i: Gunnfrid Ljones Øierud, "Slik lyder Herrens Ord multimodalt - om multimodal 

meningsskaping.," i Diskursanalyse i prakis. Metode og analyse., red. Tonje Raddum Hitching, Anne Birigitta 

Nilsen, og  Aslaug Veum (Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2011). S. 59. 

168 Om Salience, se ibid. S. 53 - 54. 
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modalitetene i en utstilling med tanke på hvem det synes å passe for, kan man skissere 

såkalte impliserte deltagere 169.  

 Analysene jeg gjør av museumsutstillinger omfatter ikke egne 

publikumsundersøkelser. Jeg vil benytte meg av den informasjon om publikum som 

foreligger som for eksempel besøkstall, men vil altså ikke utføre noen egne undersøkelser av 

publikums reaksjon på og mottagelse av utstillingene. Imidlertid kan man ved hjelp av 

multimodal analyse si noe om impliserte deltagere, altså hvilket publikum utstillingen er 

myntet på. Den impliserte deltageren er ikke nødvendigvis sammenfallende med 

målgruppen som museumskuratorene hadde tenkt seg. Dessuten kan de ulike delene eller 

modalitetene i en utstilling ha ulike impliserte deltagere. En analyse av impliserte deltagere 

kan derfor være et korrektiv og en viktig tilbakemelding til museet.  

 

FORSKERSUBJEKTET: OM ETIKK, UTENFRA-PERSPEKTIV OG INDIGENOUS METHODOLOGY 
Analyseresultatene vil være et resultat av mine (forskersubjektets) 

fortolkningsprosesser, og det er derfor min forståelse (som forskersubjekt) av mening i 

menneskeskapte prosesser som er sentral 170. Validiteten i analysen oppnås derfor ikke ved 

at jeg forsøker å unngå fortolkning, men ved at jeg etterstreber å rekonstruere og forklare 

hvordan jeg har kommet frem til det jeg presenterer som funn og konklusjoner.  

 Imidlertid vil jeg som forskersubjekt ha med meg et sett med verdier, 

fortolkningsrammer og holdninger inn i forskningsprosjektet. Jeg er ikke selv same. Mitt valg 

av materiale og problemstillinger skyldes for en stor del at jeg studerte nordisk arkeologi på 

1990-tallet, da forskere som Bjørnar Olsen med flere fra Universitetet i Tromsø var sentrale i 

innføring og utvikling av nyere teorier, ofte med utgangspunkt i et samisk materiale. Jeg 

opplevde da en bevisstgjøring i forhold til postkoloniale teorier: at dette ikke bare var 

interessante skrivebordsøvelser, men et tankesett som faktisk hadde konkret relevans for 

menneskers liv. Arkeologer har flere ganger deltatt med vitenskapelige argument i debatter 

om samiske rettigheter til land og ressurser, både i Norge og Sverige 171. At det har kommet 

                                                             
169 Om impliserte deltagere, se ibid. S. 55 – 57. 

170 Hitching, Nilsen, og  Veum, Diskursanalyse i praksis: metode og analyse. S. 19. 

171 Se for eksempel Thomas Wallerström, "Arkeologin och kampen om land och vatten - personliga 

reflektioner kring bruken av det förflutna i Nordskandinavien.," i Arkeologi och identitet : VIII Nordic TAG i 



77 

 

stadig flere samiske museer i Norge, og at de samiske museene, fra de første ble opprettet i 

samiske kjerneområder som Karasjok, har bredd seg ut over et stadig større område, kan 

sees som argumenter i en tilsvarende debatt. Debatten om samisk identitet har også 

konsekvenser for flere museer enn kun de samiske. Den foregår også i de samiske 

utstillingene på nasjonalmuseene, og i ytterste forstand har denne debatten konsekvenser 

for hvordan vi oppfatter oss som nasjon og som deler av et nasjonalt fellesskap.  

 Som ikke-same har jeg forsøkt å tilegne meg en viss deltakerkompetanse ved å sette 

meg inn i samisk kultur og historie, uten at jeg på noen måte vil hevde at jeg er en ekspert på 

samisk etnografi. Men selv med denne kompetansen er mitt perspektiv først og fremst et 

utenfra-perspektiv: selv med noe tilegnet kunnskap og med stor sympati for samesaken er 

og blir jeg utenforstående: jeg er ikke same. Det kan nok til dels være en ulempe, det kan 

nok være at det er en del uskrevne koder og allusjoner i utstillingene som jeg ikke forstår. På 

den andre siden gir denne utenfor-rollen meg også en distanse til materialet som noen 

ganger kan være en fordel. Min forskerrolle er en stadig bevegelse mellom disse punktene: 

forsøke å komme inn, delta og forstå – og å ta ett skritt tilbake, distansere seg, forsøke å se 

ting i sammenheng. Dette kan ligne begrepsparet «emisk» og «etisk» slik det brukes i 

antropologien, hvor emisk innebærer at man beskriver en kultur eller et kulturelt system 

innenfra; det «innfødte» perspektiv slik det erfares av samfunnsmedlemmene selv, mens 

etisk (ikke å forveksle med etikk) er forskerens perspektiv; kulturen sett utenfra med et sett 

teoretiske modeller og begreper172.  Uansett bærer jeg med meg utenfra-perspektivet. Jeg 

har et etisk ansvar for at resultatene av min forskning ikke skal kunne brukes til fortsatt 

undertrykkelse, og må vise kultursensitivitet. Forskning på og om urfolk fra et utenfra-

perspektiv utført av ikke-urfolk, har en tung arv å forvalte. Samtidig vil jeg som 

religionsviteren Torjer Olsen si at min rolle som forsker først og fremst er å være «Critic, not 

caretaker». Jeg skal og må ta hensyn som er nevnt her, men samtidig mener jeg at det ikke 

kan være et absolutt krav at forskningen skal komme urfolk, i dette tilfelle det samiske 

                                                                                                                                                                                              
Lund 2005, red. Bodil Petersson og  Peter Skoglund (Lund: Institutionen för arkeologi och antikens 

historia, Lunds universitet, 2008)., et eksempel på hvordan argumenter som «vi var her først» kan vendes 

og brukes mot den samiske befolkningen, av den kvenske befolkningen. 

172 Thomas Hylland Eriksen, Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi  (Oslo: 

Universitetsforl., 1993). S. 38. 
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samfunnet, til gode173, så lenge man reflekterer over og i best mulig grad forsøker å oppnå 

de krav til urfolks-metodologi som blant annet religionshistorikeren og rektor ved Samisk 

høgskole Jelena Porsanger viser til i artikkelen An Essay about Indigenous Methodology174.  

 

TEORIER OM MENINGSSKAPING I MUSEUMSUTSTILLINGER 

TVERRFAGLIGHET 

Når jeg anvender en multimodal metode i analysen av de samiske utstillingene  er 

fremgangsmåten at jeg først studerer de enkelte modalitetene på sine egne premisser, for 

deretter å se på det multimodal samspillet. For å forstå de ulike modalitetene på deres egne 

premisser, trekker jeg veksler på teori som er modalitetsspesifik. Dette vil bli klargjort og 

utdypet i diskusjonen rundt hver enkelt modalitet i kapittel 5. Her følger en kortfattet 

oversikt over de ulike modalitetene med de tilhørende teoriene: 

1. utstillingstekst: kritisk diskursanalyse 

2. diorama: teorier om kropp/embodiement, teorier fra visuelle kulturstudier 

3. fotografi: teorier fra visuell antropologi 

4. gjenstander i utstillingen: teorier om materialitet og gjenstanders biografi 

5. kart: teorier med utgangspunkt i critical cartography 

Dette innebærer som nevnt en tverrfaglig tilnærming. Jeg trekker veksler på artikler og 

bøker som kan plasseres innen ulike fagtradisjoner og disipliner som museologi, arkeologi, 

historie, antropologi og visuelle kulturstudier.  Flere av disse tekstene kan dessuten sies å 

tilhøre mer enn en fagdisiplin. Øyvind Vågnes 175 refererer til Mieke Bal som fremhever to 

hovedgrunner til at man skal arbeide interdisiplinært: ”either because  the object requires it, 

or because the approach is more productive when not confined to disciplinary traditions”. En 

tverrfaglig arbeidsmetode fordrer at man ikke arbeider etter allerede innarbeidede rutiner 

                                                             
173Torjer Olsen, "Ærbødighet - religiøs eller vitenskapelig dyd? PluRel - en blogg om religion og samfunn," 

Universitetet i Oslo, http://blogg.uio.no/prosjekter/plurel/content/%C3%A6rb%C3%B8dighet-

%E2%80%93-religi%C3%B8s-eller-vitenskapelig-dyd. Hentet 22.11.2013.  

174 Jelena Porsanger, "An essay about indigenous methodology," Special issue on Northern minorities / 

editors: Per Bäckström, Kristin Jernsletten, Cathrine Theodorsen - [Tromsø] : Faculty of Humanities, 

University of Tromsø, 2004 - Nordlit ; no. 15, summer 2004 (2004). 

175 Øyvind Vågnes, "Zaprudered: the journey of Zapruder's images" (Avhandling (dr.art.), Universitetet i 

Bergen, 2007). S. 49,  
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og ritualer, men at den tverrfaglige tilnærmingen bringer frem nye metoder, og nye måter å 

se og tenke på 176. Når man arbeider tverrfaglig vil man før eller siden møte på spørsmålet 

om det er mulig å oppnå status som spesialist innenfor mer enn ett felt. Trenger man en slik 

status? Og hvis ikke, hva er det eventuelt man risikerer (å tape?) ved å arbeide på tvers av 

fagdispliner? Som Vågnes vil jeg også gjerne stille disse spørsmålene, uten å gi noe klart svar. 

I stedet får det være opp til leseren å gjøre seg opp en mening om det mens han eller hun 

leser avhandlingen.  

Innenfor museologi er ikke tverrfaglighet noe nytt. Den økende interessen for 

museologi de siste tiårene kan sees i sammenheng med en økende interesse for andre 

tverrfaglige forskningsfelt som for eksempel kjønnsforskning, post-kolonial forskning, STS 

(science and technology studies) og forskning på materiell kultur. Alle disse forskningsfeltene 

har det til felles at forskningsobjektene ikke passer inn i en konvensjonell disiplin, og dermed 

følger en forståelse av at en tverrfaglig tilnærming er essensiell for å forstå fenomenene som 

studeres. Disse forskningsfeltene har også en annen fellesnevner i tillegg til den tverrfaglige 

tilnærmingen: de er alle opptatt av en kritisk analyse av maktstrukturer, og et ønske om å 

utforske alternative måter å arbeide på innenfor akademia 177. Som følge av denne 

tverrfagligheten innenfor faget museologi, er det som nevnt, flere forskjellige metodiske 

tilnærminger til analyser av museer og museumsutstillinger. Jeg har valgt en multimodal 

metode, hvor hver modalitet må analyseres og forstås ut fra modalitetsspesifik kunnskap. 

Samtidig, for å kunne analysere og forstå utstillingen som en helhet, er det nødvendig med 

en forståelse av de fundamentale premissene som hver modalitet eller meningsressurs 

opererer innfor. En multimodal metode kan derfor følges av flere ulike teorier. Her er det 

viktig å klargjøre hva som rammeteorien og hva som er støtteteorier.  

POETIKK OG POLITIKK 

Den såkalte tekstuelle vendingen innebærer at alt som representerer noe, kan leses 

som et tegn. De ulike elementene i en museumsutstilling er utstilt fordi de representerer 

noe, i dette tilfellet er den overgripende hovednevneren at de representerer samisk kultur 

og historie. En museumsutstilling kan altså sees som et tegnsystem. Det er hovedsakelig to 

                                                             
176 Ibid.s. 50-51. 

177 Amundsen og  Brenna, "Museer, kritisk museologi og tverrfaglige museumsstudier..". S. 9 
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former for tolkningsrammer som kan anvendes på et slikt tegnsystem, enten 

(sosial)semiotisk eller diskursivt178. I en sosialsemiotisk tolkning fokuserer man på hvordan 

de ulike tegnene i et tegnsystem fungerer sammen. Dette kan kalles utstillingens poetikk, og 

her fokuserer man på utstillingen som et ferdig produkt. Med en diskursiv tolkning fokuserer 

man på utstillingen som en prosess: hvordan utstillingen har blitt til og hvilke effekter 

utstillingen har. Dette kan kalles utstillingens politikk, og denne tilnærmingen har blir brukt i 

en rekke analyser av utstillinger blant annet på etnografiske museer 179. 

I denne avhandlingen er utstillingens politikk, det vil si hvordan utstillingen har blitt til 

og hvilke effekter den har, et helt nødvendig bakteppe. Dette innebærer å identifisere de 

historisk foranderlige diskursene som de samiske utstillingene har vært en del av – og som 

de har bidratt til. Imidlertid er det utstillingens poetikk som er mitt hovedanliggende. Jeg vil 

analysere hvordan de ulike delene av utstillingen virker sammen – eller eventuelt om de ikke 

gjør det, og hvilken mening dette samlet produserer. Min erfaring med analyser av samiske 

utstillinger er at utstillingens poetikk og politikk flyter sammen. Det ene kan ikke forstås uten 

det andre. De ulike elementene i utstillingen referer til hverandre, men samtidig står de også 

i et forhold til ting og begivenheter som befinner seg utenfor utstillingsrommet. 

Intertekstualitet og det beslektede begrepet intervisualitet blir viktige analyseverktøy for å 

undersøke dette samspillet.  

INTERTEKSTUALITET OG INTERDISKURSIVITET 
 Intertekstualitet er en teori hentet fra litteraturvitenskap, og handler om forholdet 

mellom to eller flere tekster og hvordan de siterer hverandre eller henviser til hverandre 

eller er relatert til hverandre på andre måter. Tekster180henviser til hverandre og kan bare 

fullt ut forstås gjennom hverandre. Hvis vi begynte å lese en ny tekst totalt uten kjennskap til 

relaterte tekster ville vi antagelig forstå svært lite. Her kan man si at ’kunnskap om relaterte 

tekster’ tilsvarer det å være del av en kultur, når kultur defineres som ’delte erfaringer’. 

Intertekstualitet er til stede i all meningsskaping hele tiden. Intertekstualitet er ikke et nytt 

                                                             
178 Henrietta Lidchi, "The poetics and the politics of exhibiting other cultures.," i Representation: Cultural 

Representation and Singifying Practices., red. Stuart Hall (London: SAGE in association with The Open 

University, 2010). 

179 Ibid. 

180 igjen, som med tegn: jeg definerer begrepet ‘tekst’ på videst mulig måte. 
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fenomen, men vi har blitt mer intertekstuelle enn noen sinne, både fordi det er så mange 

medier og medieforbindelser, men også fordi intertekstualitet brukes aktivt i 

meningsskaping, særlig innen populærkultur som for eksempel film, TV-serier, i romaner og i 

PC-spill. I disse mediene kan intertekstualitet for eksempel brukes til å gi dybde til en 

karakter ved å la denne karakteren referere til karakterer fra andre fiktive virkeligheter181 .  

Begrepet "interdiskursivitet" viser til at ulike diskurser også refererer til hverandre og 

forholder seg til hverandre. Forskjellige diskurser kan høre sammen og som med 

intertekstuelle referanser, spiller man ut likheter og forskjeller. Ulike diskurser kan bekrefte 

hverandre i kontrast til hverandre. En diskurs kan også igangsettes i direkte opposisjon til en 

annen diskurs182. Slik kan man se den postkoloniale diskursen som en opposisjon mot den 

koloniale diskursen og relaterte etno-politiske, urfolks- og minoritetsdiskurser som 

kontraster til den nasjonale diskursen. Dette er en av grunnene til at jeg ikke bare analyserer 

utstillinger på de samiske museene, men har også valgt å innlemme samiske utstillinger på 

nasjonalmuseene i analysen.  

Som nevnt er intertekstualitet helt fundamental både i meningsskaping og i tolkning 

av mening. Intertekstualitet skaper ambiguitet og tvetydighet. I det moderne 

mediesamfunnet er det mange skjæringspunkter mellom ulike diskurser. Intertekstualitet 

muliggjør at det kan skapes nye meningsfelt og nye diskurser i disse skjæringspunktene. På 

denne måten kan man si at intertekstualitet er en mekanisme som motvirker at diskursen 

låser seg i evig selvbekreftelse. 

BILLEDLIG TALT: MUSEUMSUTSTILLINGER SOM VISUELL KULTUR 
 Selv om en museumsutstilling kan analyseres som et tegnsystem, er den noe annet 

og noe mer enn en tekst. Museumsutstillinger er sammensatt av mange ulike elementer, og 

selv om noen utstillinger gjør bruk av for eksempel lyd og taktile elementer (at man kan ta og 

føle på noe) er det først og fremst gjennom synet, gjennom det visuelle, at vi opplever og 

tolker en utstilling. Slik kan man si at museumsutstillinger hører inn under feltet visuell 

kultur, eller Visual Culture Studies. Nicholas Mirzoeff, en amerikansk teoretiker innenfor 

feltet visuell kultur, har påpekt at det skjer en overgang i løpet av 1990-tallet: fra en 

                                                             
181 Berkaak og  Frønes, Tegn, tekst og samfunn. S. 119. 

182 Ibid. S. 119-120. 
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lingvistisk dreining til en billedmessig dreining: fra intertekstualitet til intervisualitet (the 

pictorial turn) 183. Øyvind Vågnes siterer den visuelle teoretikeren W. J. T Mitchell for å 

forklare hva denne dreiningen mot det billedlige og billedmessige innebærer: 

  ‘…a post linguistic, post semiotic rediscovery of the picture as a complex interplay 

 between visuality, apparatus, institutions, discourse, bodies, and figurality’ which 

 engages us in critical rethinking of the theoretical models we have constructed in 

 order to make sense of how we look at images ‘184 

Som følge av denne dreiningen oppstår det et behov for å redegjøre for at det å se det, å 

være tilskuer, er like potensielt problematisk som det å lese, og at den visuelle erfaringen 

kanskje ikke lar seg forklare fullt ut gjennom modeller utviklet på basis av hvordan tekst 

fungerer 185. 

 Visuell kultur har den egenskapen at den kan gjøre en debatt eller en diskurs enkelt 

forståelig raskere og mer effektivt enn en skriftlig tekst. Visuell kultur kan både være en 

samling artefakter eller objekter (som for eksempel malerier, skulpturer, reklame, film og TV) 

og en analytisk tilnærming. Bruk av begrepet ’visuell kultur’ signaliserer i følge Eilean 

Hooper-Greenhill, en analytisk tilnærming til det visuelle som ikke sammenfaller med 

verdiladede begreper som ’fine art’. Det innebærer også en mer kritisk og sosiologisk 

tilnærming til studier både av objektet og av objektets sosiale bruk  186. 

Visual Culture Studies er altså navnet på et akademisk felt som studerer visuell kultur. 

Begrepet ’visuell kultur’ er relativt nytt, og det samme kan sies om studiet av visuell kultur. 

Visuell kultur som akademisk felt kan best beskrives som et møte mellom sosiologi og 

kunsthistorie, men forskningsfeltet omfatter også andre visuelle medier som reklame, tv og 

film. Det akademiske feltet visuell kultur utforsker teoretiske spørsmål knyttet til den sosiale 

praksisen det er å se. Utgangspunktet er at blikket er en sosial praksis: hvem ser hva, hva 

gjøres synlig, hvordan se? Det å se, er et produkt av spenningsforholdet mellom ytre bilder 

                                                             
183 Nicholas Mirzoeff, "Intervisuality," Exploding Aesthetics. L & B Series of Philosophy of Art and Art Theory 

16(2000). 

184 W. J. T. Mitchell, Picture theory: essays on verbal and visual representation  (Chicago: University of 

Chicago Press, 1994).  S. 16. 

185 Vågnes, "Zaprudered: the journey of Zapruder's images." S. 55. 

186 Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture. S. 163. 
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og indre tankeprosesser. Det innebærer fortolkning. Det du ser er relativt, det avhenger av 

hvem som ser, hva du ser på, når og hvor. Vi er avhengig av en forkunnskap for å behandle 

og tolke det vi ser. Det er økende oppmerksomhet på hvordan blikket er sosialt konstruert – 

forskjellige blikk tolker det samme bildet på ulike måter.  

 Teorier om visuell kultur kan også brukes i museologiske analyser. Ved å se på 

museet som en visuell diskurs, kan man stille spørsmål om forholdet mellom blikket, 

kunnskap og makt. Teorier om visuell kultur kan også brukes til å problematisere meningen 

til et objekt i en utstilling. Det samme objektet kan ha ulik mening i forskjellige 

sammenhenger. Meningen ligger altså ikke bare i objektet, men i presentasjonen og i 

utstillingen som helhet. Når man bruker teorier fra visuelle kulturstudier i en analyse av 

muséer, må man i følge Eilean Hooper-Greenhill, inkludere alle objektene i en utstilling, selv 

om dette også omfatter objekter som normalt ligger utenfor studiefeltet til visuelle 

kulturstudier. Dette inkluderer også gjenstandene i magasinene siden dette er potensielle 

tegn. I denne avhandlingen har det ikke vært overkommelig for meg å skaffe meg et 

fullstendig bilde av samlingene på de ulike museene. Jeg forsøker likevel å tenke og skrive 

museenes innsamlingspraksis inn i analysene, særlig gjelder det nasjonalmuseenes samlinger. 

For eksempel kan man tenke seg at samlingene reflekterer vitenskapssynet i museets mest 

aktive innsamlingsperiode. Hvordan skal man da stille ut gjenstander fra samlingene, uten at 

dette til dels ganske utdaterte vitenskapssynet også preger utstillingene? Hooper-Greenhill 

understreker også at man må se på objektets tidsdimensjon, det vil si gjenstandens biografi 

og skiftende meninger 187. 

INTERVISUALITET 

I tillegg til å analysere de ulike delene i en utstilling, må man også analysere den 

visuelle hendelsen (the visual event). En visuell hendelse består av interaksjonen mellom det 

visuelle tegnet, teknologien som skaper og formidler dette tegnet, og den som observerer 

dette188. Den visuelle hendelsen inngår i nettverk av andre hendelser, og slike nettverk er 

ikke alltid like opplagte og overskuelige189. Den amerikanske kunsthistorikeren Nicholas 

                                                             
187 Ibid. S. 14-16. 

188 Nicholas Mirzoeff, An introduction to visual culture  (London: Routledge, 1999). S. 13. 

189 "The Subject of Visual Culture," i The Visual Culture Reader, red. Nicholas Mirzoeff (Routledge, 1998; 

reprint, [2010]). S. 6-7. 
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Mirzoeff har introdusert begrepet "intervisualitet", som han beskriver som den samtidige 

fremvisningen av og interaksjonen mellom ulike former for visualitet 190. Som nevnt kan 

intertekstualitet sees som sammenfiltrede kjeder av sitater som refererer både til objekt og 

verk og til ulike stiler. I den visuelle konteksten omfatter intervisualitet også den formaliserte 

sammenfiltringen av ulike visuelle medier slik at det kan skapes nye format og nye visuelle 

uttrykk. Mirzoeff viser til bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop som et eksempel på 

nye brukerorienterte grensesnitt, som igjen skaper nye visuell uttrykk som for eksempel at 

noe er «photoshoppa» når man vil beskrive manipulerte bilder. 

I kunsthistorie kan begrepet "intervisualitet" blant annet brukes for å undersøke gjenbruk av 

tidligere ikonografiske formler i nye kontekster for å undersøke billedreferanser på tvers av 

ulike kunstneriske medier, og for å undersøke visuell korrespondanse på tvers av ulike 

visuelle sjangere. Intervisualitet som prosess eller begrep er ikke entydig. Intervisualitet kan 

skape flere og ofte komplekse meninger som kan understøtte spesifikke kulturelle agendaer.  

 Jeg bruker begrepet "intervisualitet" i analysen av samiske utstillinger. Som det 

visuelle motstykket til intertekstualitet vil begrepet "intervisualitet" være et nyttig 

analyseverktøy når jeg undersøker hvordan visuelle uttrykk i utstillingene refererer til og 

bygger på hverandre, hvordan de spiller sammen og mot hverandre, slik som tekster 

refererer til andre tekster. Intervisualitet i de samiske utstillingene opererer på flere nivå. Ett 

nivå er hvordan de ulike delene i en utstilling fungerer sammen, altså å lese intervisualitet 

inn i det multimodale samspillet. Et annet nivå er hvordan utstillingen eller deler av den 

forholder seg til visuelle uttrykk utenfor utstillingen. Det kan for eksempel være eldre 

utstillinger om samme tema eller hvordan en modalitet som for eksempel diorama har blitt 

brukt i tidligere representasjoner av samisk kultur. Et tredje nivå er hvordan utstillingen 

interagerer med publikum og deres personlige erfaringer. Begrepet "intervisualitet" kan 

altså brukes til å beskrive visuelle hendelser som skjer synkront. Jeg vil primært bruke 

intervisualitet som et analytisk verktøy for å forstå forholdet mellom samiske utstillinger i 

dag og eldre representasjoner av samisk kultur på nasjonalmuseene. Opprettelsen av de 

samiske museene med deres utstillinger var ment å skulle være et brudd med 

nasjonalmuseenes hegemoniske representasjon av samisk kultur. På hvilke måter var det et 
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brudd, og på hvilke måter var det ikke det?  Hvorfor? Hvordan? Man kan jo ikke la være å 

stille ut viktige deler av samisk kulturhistorie, som for eksempel draktutstyr og seletøy til 

kjørerein, fordi denne type objekter tidligere har vært utstilt på nasjonalmuseene. Hvor kom 

nasjonalmuséenes  hegemoniske fremstillingsmåte fra? Den oppsto neppe ut av tynn luft191. 

Intervisualitet kan også være et nyttig verktøy for å se på det visuelle samspillet mellom 

utstillingene på de samiske museene og på nasjonalmuseene i dag. 

 I det neste kapittelet presenterer jeg de fjorten samiske utstillingene som denne 

analysen bygger på. I dette kapittelet diskuterer jeg også bruk av tekst, utstillingsdesign og 

lay-out, altså måten utstillingen er bygd opp på. I kapittel 5 analyserer og diskuterer jeg disse 

utstillingene i forhold til modalitetene diorama, fotografi, gjenstander og kart. For å forstå 

bruken av disse modalitetene og hvilket potensiale som ligger i bruk av disse modalitetene i 

museumsutstillinger, diskuterer jeg også de enkelte modalitetenes eldre historie. Arenaene 

for disse var ikke bare nasjonale etnografiske og kulturhistoriske museer, men også 

verdensutstillinger, omreisende show og tidlige universalmuseer. 

 

                                                             
191 Jamfør Mark B. Sandberg, Living pictures, missing persons: mannequins, museums, and modernity  

(Princeton: Princeton University Press, 2003). Sandberg viser til at man på Nordiska museet brukte 

populære og kjente malerier som utgangspunkt for de tidligste dioramaene.  
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KAPITTEL 4: MED SAMISK SOM TEMA: EN BESKRIVELSE AV DE 

SAMISKE UTSTILLINGENE. 
  

INNLEDNING 
I dette kapittelet vil jeg presentere og beskrive de samiske utstillingene som denne 

avhandlingen bygger på. Materialet består av i alt fjorten samiske utstillinger, fordelt på seks 

muséer i Norge og Sverige. I Norge er dette de samiske utstillingene på Norsk Folkemuseum, 

Tromsø museum, RDM-De samiske samlinger i Karasjok og Varanger samiske museum. I 

Sverige omfatter materialet de samiske utstillingene på Nordiska museet i Stockholm og 

Ájtte svensk fjell- og samemuseum i Jokkmokk.  

 For å fange noe av kompleksiteten i et så sammensatt medium som en utstilling er, 

har jeg valgt å anvende en multimodal analyse, slik det ble beskrevet i kapittel 3. Materialet 

som denne analysen bygger på er stort: på de seks museene nevnt ovenfor er det i alt 

fjorten samiske utstillinger192. Siden materialet er såpass stort er det uoverkommelig å gjøre 

en dybdeanalyse av hver enkelt utstilling med alle dens ulike modaliteter. Jeg har derfor 

valgt å konsentrere analyse og diskusjon rundt de fem modalitetene, som beskrevet i 

kapittel 3. Her i kapittel 4 presenterer jeg hver enkelt utstilling og gir en kortfattet 

beskrivelse av hvilken historie som fortelles gjennom tekst, layout og hvordan utstillingene 

er organisert,  og av hvilke modaliteter som brukes. I kapittel 5 blir utstillingene 

sammenlignet og diskutert med utgangspunkt i de fire modalitetene diorama193, fotografi, 

gjenstander og tekst. 

 Som nevnt er mitt hovedfokus i denne avhandlingen på den visuelle fremstillingen, på 

kombinasjonen av estetikk og identitet, på hvordan man bygger, formidler og (gjen-)skaper 

identitet visuelt. Av de fem utvalgte modulene er fire utpreget visuelle: foto, kart, diorama 

og gjenstander. I en museumsutstilling hvor det meste ligger bak glass og ikke er ment å 

                                                             
192 Norsk folkemuseum og Tromsø museum har begge to samiske utstillinger, og på Ájtte er det syv 

samiske utstillinger. 

193 Et diorama er en  representasjonsform med tredimensjonale, mer eller mindre realistiske scener, noen 

ganger bak glass. Diorama kan være i 1:1 størrelse eller forminskede. Se kapittel 5 for en nærmere 

beskrivelse. 
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skulle berøres, er det først og fremst den visuelle sansen som aktiveres. En tekst kan 

selvfølgelig også oppleves visuelt og estetisk, for eksempel ved å variere tekstenes fonter, 

farger og størrelse, men en tekst kan også oppleves gjennom andre sanser uten at store 

deler av meningsinnholdet går tapt, for eksempel ved at teksten blir lest opp. Et kart eller et 

fotografi kan ikke «leses» på samme måte med andre sanser som med øynene.   

De fem modalitetene vil bli behandlet litt ulikt i dette kapittelet. Den narrative 

strukturen – som vil si hvilken historie som fortelles og hvordan utstillingen er organisert for 

å fortelle denne - blir her gjenstand for både beskrivelse og diskusjon mens de fire andre 

modalitetene (diorama, fotografi, gjenstander og kart) vil kun bli beskrevet. Disse fire 

modalitetene danner derimot utgangspunkt for analyse, diskusjon og sammenligning av 

utstillingene i neste kapittel, i kapittel 5. Jeg har med andre ord valgt å presentere tekstene 

og de overgripende fortellingene først fordi det er en måte å presentere en kontekst på. I 

neste kapittel, i kapittel 5, blir bruken av diorama, fotografi, gjenstander og kart analysert og 

diskutert i forhold til beskrivelsen av denne konteksten gitt i dette kapittelet. At tekstene og 

den skriftlige fortellingen på denne måten kommer først, betyr ikke at jeg gir disse tekstene 

forrang, eller at tekstene innehar en dominerende og overlegen formidlingsposisjon i forhold 

til de andre modalitetene. Dette betyr jeg ser kontekst som viktig for å diskutere bruk av 

diorama, fotografi, kart og gjenstander. 

 

DET SAMISKE MUSEUMSLANDSKAPET  
 Museumsutstillinger som har samisk kultur og historie som hovedtema finnes i hele 

Nord-Skandinavia: i Norge, Sverige, Finland og i Russland. De fleste av disse utstillingene 

ligger innfor Sápmi. De ulike museumsinstitusjonene som har denne type utstillinger kan 

grovt regnes i tre kategorier: nasjonale muséer (kulturhistoriske og etnografiske), regionale 

muséer og samiske muséer. Til tross for at det ofte slås fast at Sápmi er en nasjon og et folk 

finnes det ikke ett enkelt samisk nasjonalmuseum som dekker hele Sápmi. I stedet har det i 

løpet av de siste cirka 40 årene kommet en rekke lokale og regionale samiske muséer i dette 

området, og de aller fleste har kommet til i Norge. 

 En interessant innfallsvinkel til det samiske museumslandskapet kan være å følge 

gjenstandenes forflytninger, ikke bare hvordan en gjenstand kommer inn til museet, men 
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også hvordan gjenstander og samlinger forflyttes mellom ulike samlinger og 

museumsinstitusjoner194. I Norge er det igangsatt en storstilt tilbakeføringsprosess av 

samiske gjenstander. Dette prosjektet har fått navnet Bååstede195. Hensikten med Bååstede 

er å tilbakeføre et stort antall samiske gjenstander som til nå har blitt oppbevart på norske 

nasjonalmuseer, hvorav størsteparten på Norsk Folkemuseum. Rapporten anbefaler at disse 

gjenstandene skal tilbakeføres til seks samiske muséer. Rapporten fra 2012 redegjør for 

hvorfra, av hvem og når de samiske gjenstandene ble innsamlet og gir slik en historisk 

oversikt over samiske museumssamlinger i Norge. Rapporten utgjør også i skrivende stund 

den mest oppdaterte versjonen av det skiftende samiske museumslandskapet i Norge.  

 Det samiske museumslandskapet er et landskap som ved første øyekast kan fremstå 

som ganske uoversiktlig med tilkomst av nye muséer og sammenslåinger av allerede 

eksisterende muséer. Det er særlig to hendelser som har preget det samiske 

museumslandskapet på 1990-tallet og 2000-tallet. Det ene er en statlig initiert 

konsolideringsprosess med siktemål å slå sammen og redusere antall museumsenheter i 

Norge. Den andre hendelsen er at det norske Sametinget overtok den administrative 

styringen av de samiske museene i 2002. Sametinget vedtok da at alle samiske muséer i 

Norge skal ha et nasjonalt ansvar196. Det norske Sametingets rolle overfor de samiske 

museene er å fordele de økonomiske midlene som gis av Staten. Sametinget inntar også en 

aktiv rolle ved å bestemme de samiske museenes administrative, politiske og museologiske 

utvikling197. 

                                                             
194 Reinius, Silvén, og  Svanberg, "Museisamlingarnas sociomateriella dynamik." 

195 Leif Pareli, Sissel Ann Mikkelsen, og  Anne May Olli, Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv, 

(Karasjok/Oslo: Norsk Folkemuseum, Sametinget, Kulturhistorisk museum, 2012), 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.samediggi.no%2Fcontent%2Fdownload%2F1754%2F16456%2Fversion%2F1%2Ff

ile%2FB%25C3%25A5%25C3%25A5stede_Tilbakef%25C3%25B8ring%2Bav%2Bsamisk%2Bkulturarv.p

df&ei=MYecUezAOYOCtAaJooHIBQ&usg=AFQjCNEZCSTb5qGkRKY2rVe-

1vkBHdqEog&bvm=bv.46751780,d.Yms. pdf. 

196 Tidligere var det bare De samiske samlinger i Karasjok som hadde nasjonalt ansvar for samisk kultur i 

Norge. 

197 Amundsen, "National Museums in Sápmi.." S. 742. Se også Sametingets webside om kunst og kultur: 

"Arenaer for samisk kulturutøvelse," Sametinget, http://www.sametinget.no/Kulturliv/Arenaer-for-

samisk-kulturutoevelse.  
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 I følge rapporten fra Bååstede-prosjektet er det i skrivende stund198 seks samiske 

muséer i Norge. Disse er: RiddoDuottarMuseat/RDM, Tana og Varanger museumssida/TVM, 

Senter for nordlige folk, Várdobáiki museumssida, Árran lulesamisk museum og Saemien 

Sijte. To av disse er såkalte konsoliderte muséer, det vil si at de består av flere 

museumsenheter. De seks samiske museene består derfor av i alt tretten 

museumsenheter199. Disse 13 museumsenhetene er:  

 De samiske samlinger, Karasjok (RDM) 

 Kautokeino bygdetun, Kautokeino (RDM) 

 Kokelv sjøsamiske museum, Kvalsund (RDM) 

 Porsanger museum, Porsanger (RDM) 

 Varanger samiske museum, Nesseby (TVM) 

 Tana museum, Tana (TVM) 

 Østsamisk museum, Sør-Varanger (TVM) 

 Saviomuseet, Sør-Varanger (TVM) 

 Senter for nordlige folk. Kåfjord 

 Várdobáiki museumssida, Evenes  

 Árran lulesamisk museum, Tysfjord 

 Pitesamisk museumsvirksomhet, Beiarn 

 Saemien Sijte, Snåsa 

 De svenske museene er generelt sett organisert noe mer hierarkisk og sentralisert 

enn i Norge. Museene er inndelt i en struktur hvor museene har ulike ansvarsområder, og 

museene er inndelt etter geografi eller i ulike faktaområder. De regionale museene – 

                                                             
198 Desember 2013 

199 Pareli, Mikkelsen, og  Olli, Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv. S. 21-22. 
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lensmuseene – som har ansvar for og virksomhet knyttet til samisk kultur i eget område er 

Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Dalarnas og Gävleborgs länsmuseum 200. I 

Sverige er det som nevnt bare ett samisk museum: Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum. 

Ájtte er et museum som fyller flere roller: det er hovedmuseum for samisk kulturhistorie i 

Sverige og er samtidig også et spesialmuseum for fjellområdenes natur og kultur og et 

informasjonssenter for fjellturisme201. Nordiska museet i Stockholm var frem til 2009 et 

såkalt ansvarsmuseum for samisk kultur og historie i Sverige, og Ájtte var definert som 

hovedmuseum for utstilling av samisk kultur202. I en offentlig utredning om muséer og 

museumssamvirke fra 2009 anbefales det at Ájtte får en tydeligere statlig tilknytning, og at 

museet får et nasjonalt ansvar for den samiske kulturhistorien203. I tillegg til Ájtte er det også 

regionale muséer som opererer innenfor et samisk område og har samiske utstillinger 

og/eller samlinger.  

AVGRENSING AV MATERIALET 
Ideelt sett skulle jeg gjerne sett at analysen omfattet alle samiske utstillinger, men 

dette materialet ville blitt for stort for en PhD-avhandling. Det har derfor vært nødvendig å 

foreta avgrensinger i dette materialet. Jeg har valgt å fokusere på utstillinger på nasjonale 

kulturhistoriske muséer og på samiske muséer, hovedsakelig fordi det er hos disse museene 

man finner avgrensede, permanente utstillinger viet samisk kultur. Det vil si at utstillingene 

er selvstendige, i egne rom og med egen tittel og ikke del av en utstilling med et 

overgripende tema som for eksempel utstillingen Arktiske folk på Kulturhistorisk museum 

(KHM) i Oslo.  

 Jeg har valgt å konsentrere analysen om samiske utstillinger i Norge og Sverige. De 

samiske utstillingene i Finland og Russland er valgt bort, dels fordi igjen at materialet ville bli 

for stort, dels på grunn av potensielle språkproblemer (jeg leser verken finsk eller russisk). 

                                                             
200 Sunna Kuoljok, "Recalling Acestral Voices - Repatriation of Sámi Cultural Heritage.," (Jokkmokk: Ájtte 

Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 2007). S. 6-7. 

201 "Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum,"  http://www.ajtte.com/. 

202 Amundsen, "National Museums in Sápmi.." s. 743. 

203 Christina von Arbin, "Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat. ," i Betänkande från 

Museikoordintaoren. SOU 2009:15, SOU 2009:15 (Stockholm2009). S. 142-146. 
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Imidlertid er det et interessant PhD-arbeide i gang som blant annet omhandler Siida, det 

samiske museet i Finland204. 

 I Sverige er Nordiska museet valgt fordi dette museet har en separat utstilling om 

samisk kultur fra 2007, med en post-kolonial vinkling. Nordiska museet har dessuten en lang 

historie med samiske utstillinger, like fra museets spede barndom. Valget av Ájtte var relativt 

greit, siden dette er det svenske hovedmuseet for den samiske kulturen med nasjonalt 

ansvar for å bevare og formidle samisk kultur. 

 I Norge er situasjonen mer mangslungen. En mer desentralisert museumsstruktur 

gjør seg gjeldende både hos de nasjonale museene og hos de samiske museene. Norge har 

ikke ett sentralt historisk museum. Denne funksjonen er fordelt på fem universitetsmuséer i 

henholdsvis Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Tromsø museum 

Universitetsmuseet er det nordligste universitetsmuseet i Norge og har en lang historie med 

innsamling, forskning og utstilling av samisk kultur. 

 Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, plassert på Bygdøy i 

landets hovedstad. Opprinnelig var ikke samiske folk med i utstillingene på Norsk 

folkemuseum. Dette skjedde ikke før de samiske samlingene fra Etnografisk museum ble 

overført til Norsk folkemuseum i 1951.  

 I Norge er det ,som nevnt, seks samiske muséer til forskjell fra Sverige og Finland som 

har samlet seg om ett samisk hovedmuseum i hvert land. I tillegg er disse seks samiske 

museene i Norge administrative sammenslåinger av flere museumsenheter. RDM-SVD, De 

samiske samlinger i Karasjok er valgt fordi dette var det første samiske museet i Norge, og 

fordi den permanente kulturhistoriske utstillingen nærmest kan betegnes som en klassiker. 

Varanger samiske museum er valgt dels som representant for et nyere samisk museum som 

har fokus på ett spesielt område og én del av den samiske kulturen, nemlig Varangerfjorden 

og den sjøsamiske kulturen. Dels er dette museet valgt fordi det har en arkeologisk 

kronologisk tilnærming til utstillingsfortellingen og slik utgjør en kontrast til utstillingen i 

Karasjok. 

 Gitt det relativt store antallet samiske muséer i Norge er det viktig å understreke at 

utstillingene ved De samiske samlinger og Varanger museum ikke må oppfattes som 

                                                             
204 Potinkara, "Representing Cultural Difference. Reindeer Herding as a Signal of Ethnic Boundary in the 

Exhibitions of Two Sámi Museums.." 
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representative for alle de samiske museene i Norge. Det store antallet samiske muséer 

speiler også stor variasjon. De samiske samlinger og Varanger museum er to eksempler på 

samiske utstillinger i et samisk museum, men skal altså ikke nødvendigvis leses som 

representative eksempler for alle samiske muséer.  

 I denne avhandlingen er det ikke et balansert forhold i utvalget av muséer fra Norge 

og Sverige. Dels speiler dette at det finnes så mange flere samiske muséer i Norge, i 

motsetning til i Sverige som bare har ett. Dette er igjen dels en virkning av at den største 

samiske befolkningen finnes i Norge, og dels at Norge generelt har en mer desentralisert 

museumsstruktur. 

 

NORSK FOLKEMUSEUM: SAMISK KULTUR OG SAMISK SAMTID205 
 Med 30-bussen tar det ikke mer enn et kvarter å blir transportert fra Oslo-gryta og ut 

til landlige Bygdøy. Her ligger Norsk folkemuseum, omgitt av kongsgård, vikingskip og villaer 

for de aller mest velstående. Norsk folkemuseum har to faste utstillinger om samisk kultur: 

Samisk kultur som åpnet i 1990 og Samisk samtid som åpnet i 2007. Norsk folkemuseum er 

Norges største kulturhistoriske museum med ca. 250.000 besøkende hvert år. Museet har 

ansvar for å samle, bevare og formidle liv og livsvilkår i Norge gjennom de siste 500 årene. 

Museet har både et friluftsmuseum og store innendørs utstillinger. Norsk folkemuseums 

overordnede mål er å fremme kunnskap, forståelse og toleranse gjennom historisk og 

kulturelt mangfold206.  

 Norsk folkemuseum, også kalt Folkemuseet, ble grunnlagt i 1894 med det formål å gi 

de «brede lag i nasjonen en forståelse av vårt nasjonale liv og vår kulturutvikling og en 

følelse av samhørighet»207. Museet har like fra starten av også samlet inn samiske 

gjenstander208, men historien om de samiske utstillingene ved Norsk folkemuseum begynner 

                                                             
205 Besøkt i perioden 2010 til 2013. Denne teksten baserer seg primært på besøk i utstillingen i 2013. 

206 Paal Mork, Norsk folkemuseum: Friluftsmuseet, vol. 43, By og bygd (Oslo: Norsk folkemuseum, 2010). S. 

7. 

207 Ibid. S. 7. 

208 Leif Pareli, "En gamme blant nasjonalskattene : om samenes skiftende plass ved Norsk folkemuseum," 

ibid.38(2004). S. 34. I følge Pareli dreide dette seg om noen enkeltstående tilfeller. 
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ikke her. Vi må til et annet sted i Oslo: tilbake til sentrum av byen og til Universitetets 

Etnografiske museum (nå en del av Universitetet i Oslos Kulturhistoriske muséer, forkortet til 

KHM). På Norsk folkemuseum ble historien og levemåten til «det norske folket» samlet og 

utstilt, og samene ble ikke ansett å være en del av dette bildet209. Isteden ble samisk kultur 

stilt ut på Universitetets Etnografiske museum sammen med andre eksotiske folkeslag. 

Faktisk ble hele Universitetets Etnografiske museum grunnlagt med basis i en samling av 

samiske gjenstander. Dr. Robert G. Latham hadde fått i oppgave å lage et etnografisk 

museum i Crystal Palace i Sydenham, London210 kalt The Peoples Palace, i kjølvannet av den 

første verdensutstillingen som ble holdt i Crystal Palace i 1851. Dr. Latham kontaktet sin 

venn professor Ludvig Kr. Daa, professor i historie ved Det Kongelige Frederiks Universitet211 

og spurte om professor Daa kunne være behjelpelig med å skaffe til veie samisk etnografika 

som skulle stilles ut i en lappisk avdeling. Det ble søkt og innvilget penger til dette 

innsamlingsprosjektet. Betingelsen var at alle gjenstander som ble samlet inn skulle ha 

dubletter, altså at man samlet inn et dobbelt sett med samiske gjenstander. Ett sett ble så 

sendt til Dr. Latham og Crystal Palace i Sydenham, og ett sett ble beholdt ved Det Kongelige 

Frederiks Universitet i Oslo sammen med etnografika fra andre deler av verden som Dr. 

Latham tilbød i bytte mot de samiske gjenstandene. Denne sistnevnte samlingen ble 

grunnstammen i et nyopprettet Etnografisk museum, opprettet i 1854 med professor P. A. 

Munch som den første bestyreren. Samiske gjenstander fortsatte å spille en betydning for 

Etnografisk museum, blant annet som byttemiddel mot mer eksotiske gjenstander fra 

                                                             
209 Paal Mork, Norsk folkemuseum: Friluftsmuseet, vol. 43ibid. (2010).s. 20. Se også: Leif Pareli, "En gamme 

blant nasjonalskattene : om samenes skiftende plass ved Norsk folkemuseum," ibid.38(2004).   

210 The Crystal Palace ble opprinnelig reist i Hyde Park til den første verdensutstillingen i 1851. Det ble 

senere gjenoppreist og påbygget i Sydenham i London, dobbel så stor som den opprinnelige bygningen fra 

1851 og med ganske annerledes utstillinger. Utstillingene i Sydenham har blitt beskrevet som en 

tredimensjonal encyklopedi over kunst og natur, som hjalp besøkerne til å forstå evolusjon og 

sivilisasjonenes utvikling i relasjon til deres egen tid. Crystal Palace i Sydenham hadde mer enn 60 

millioner besøkere i de første tolv årene det var åpent. I følge historikeren Sadiah Qureshi fikk Dr. 

Lathams utstillinger av verdens folkeslag, inndelt i ulike etnologiske typer, stor betydning for synet på 

menneskelige «raser». Sadhia Qureshi, "Robert Gordon Latham, Displayed Peoples, and the Natural 

History of Race, 1854-1866.," The Historical Journal 54, no. 1 (2011).   

211 Nå Universitetet i Oslo. 
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kolonimakter212. Etnografisk museum åpnet for publikum i 1857 med lokaler i Domus Media, 

det Kongelige Frederiks universitets bygninger på Karl Johans gate. Da Historisk museums 

nye bygg på Tullinløkka sto ferdig på begynnelsen av 1900-tallet ble utstillingene flyttet dit213. 

 Først på 1950-tallet, under professor Gutorm Gjessings tid som bestyrer av 

Etnografisk museum, ble det besluttet at den samiske samlingen skulle overføres til Norsk 

folkemuseum. Denne overføringen ble begrunnet med at samene burde bli stilt på like fot 

med andre norske borgere. Dette kunne man ikke oppnå på Etnografisk museum, hvor 

samene ble utstilt sammen med kulturformer utenfor Europa, noe som bidro til at samisk 

kultur ble sett som en fremmed kultur214. De samiske gjenstandene hørte mer hjemme på et 

museum over norsk historie enn i et etnografisk museum. Dette kan både sees som et 

positivt uttrykk for en mer inkluderende holdning til samisk kultur, men samtidig kan det 

også sees som et uttrykk for assimilasjonspoltikken som ble ført mot samene på denne tiden, 

hvor de ble ansett som «samisktalende nordmenn». Dr. Philos. Asbjørn Nesheim ble ansatt 

som bestyrer ved en nyopprettet samisk avdeling ved Norsk Folkemuseum. Parallelt med at 

de samiske gjenstandene fra Etnografisk museum ble overført til Norsk Folkemuseum, ble 

det også satt i gang en omfattende innsamling av samisk materiale direkte fra Folkemuseet. I 

1958 åpnet den første samiske basisutstillingen ved Folkemuseet. Det var også lenge planer 

om et stort samisk anlegg i Friluftsmuseet, men dette ble ikke realisert. I 1992 ble det 

isteden satt opp en sørsamisk gamme, og senere har et stolpestabbur kommet til. Om 

sommeren står det en lavvo her, og det er muligheter for å prøve seg på lasso-kasting på en 

stilisert reinsdyr-skulptur. 

 Den samiske samlingen på Norsk Folkemuseum rommer nå ca. 4500 gjenstander215. 

Dette vil imidlertid ikke vare lenge da et storstilt tilbakeføringsprosjekt er satt i gang, som 

                                                             
212 Egil Mikkelsen, "Før Historisk museum - Universitetsmuseenes eldste historie," i Kulturhistorier i 

sentrum: Historisk museum 100 år., red. Arne Aleksej Perminow, Jostein Bergstøl, og  Ann Christine Eek 

(Oslo: Kulturhistorisk museum, 2004). S. 46. se også Mary Bouquet, Arne Forsgren, og  Anne Lømo, Sans 

og samling: -hos Universitetets Etnografiske Museum  (Oslo: Universitetsforl., 1996). S. 97-121. 

213 Gutorm Gjessing og  Marie Krekling Johannessen, De hundre år: Universitetets etnografiske museums 

historie 1857-1957, vol. 5 (Oslo: Universitetets etnografiske museum, 1957). 

214 Pareli, "En gamme blant nasjonalskattene : om samenes skiftende plass ved Norsk folkemuseum.". S. 

37-38. 

215 "Norsk folkemuseum / Samling / Samisk samling. 

http://www.norskfolkemuseum.no/no/Samlingene/samisk/." Hentet 24.09.2013.  
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beskrevet tidligere i dette kapittelet. Hensikten med prosjektet Bååstede er at samiske 

gjenstander skal tilbake til muséer i de områdende hvor de opprinnelig kom fra216. 

 

  

Den første samiske basisutstillingen som åpnet i 1958, var populær hos publikum, og særlig 

ble utstillingen mye brukt av skoleklasser217. Utstillingen ble stående lenge, og ble først 

demontert i forbindelse med montering av den nye utstillingen Samisk kultur, som åpnet i 

1990. Denne utstillingen ble noe fornyet i 2000, da det også ble utarbeidet guide og 

katalog218. En ny avdeling som viser samisk samtid åpnet i 2007. Ansvarlig for utstillingene 

var Leif Pareli, leder for den samiske avdelingen ved Norsk Folkemuseum. Den eldre og den 

nyere delen av utstillingen henger sammen, og denne sammenhengen understrekes på 

kartet over utstillingen, hvor temaene i både den eldre og den nyere delen av utstillingen er 

sammenhengende nummerert fra nummer 1 til nummer 39 (se figur 4: Kart over utstillingen 

Samisk kultur på Norsk Folkemuseum). De to delene av utstillingen oppleves likevel som 

svært forskjellige og som to separate utstillinger. Jeg behandler dem derfor adskilt her og 

omtaler de henholdsvis som Samisk kultur del 1 (1990/2000) og Samisk samtid del 2 (2007). 

                                                             
216 Pareli, Mikkelsen, og  Olli, Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv. 

217 Turid Bretteville, "Den samiske utstilling ved Norsk folkemuseum og undervisning av skoleelever," 

(1978). 

218 Leif Pareli, Samisk kultur: fører og katalog til Norsk folkemuseums samiske utstilling  (Oslo: Norsk 

folkemuseum, 2000). 

Figur 4 Norsk folkemuseum: Kart over utstillingene Samisk kultur og Samisk samtid 
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For å komme inn i Del 2 må man gå gjennom Del 1. I det følgende omtaler jeg først 

utstillingens eldste del, Samisk kultur.  

 Det er to innganger til utstillingen Samisk kultur. Besøkeren må uansett gå gjennom 

deler av museets faste utstillinger, henholdsvis Kirkesamlingen på den ene siden og en 

utstilling av leketøy fra gamle dager, for å komme inn i utstillingen Samisk kultur. Utstillingen 

er oppbygd som en rundgang rundt et sentralt oktagonalt monter, og kan oppleves 

uavhengig av hvilken side man kommer inn i den fra (se figur 4). Det er et informasjonspanel 

ved begge innganger, men det er likevel inngangen fra Kirkesamlingen som oppleves som 

utstillingens hovedinngang, det er her montrenes nummerering begynner219. 

 

Figur 5 Norsk folkemuseum: inngang til utstillingen Samisk kultur 

 Førsteinntrykket er at her er det dunkelt, og at utstillingen er befolket. Utstillingen er 

sparsomt belyst, såpass sparsomt at det til tider er vanskelig å lese mine egne notater mens 

                                                             
219 Ved besøk i 2010 og 2011 var denne inngangen stengt, og den eneste inngangen til utstillingen Samisk 

kultur var gjennom leketøysutstillingen. 
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jeg går rundt i utstillingen220. Utstillingen er malt i en kjølig blåfarge, noe som også bidrar til 

et kjølig og litt dunkelt inntrykk. Det var ingen andre besøkende i utstillingen da jeg kom inn i 

den første gang, likevel fikk jeg inntrykk av at utstillingen var befolket – ikke av mennesker 

men av menneskelignende figurer, av mannekenger221. Ved første blikk inn i utstillingen ser 

man en mann og en jente-skikkelse i det sentrale dioramaet i det oktagonale midt-

monteren, og dessuten to skikkelser med ryggen til i monteren om tekstiler. Inntrykket av at 

utstillingen er befolket understrekes av at man hører lyder av joik og stemmer, lyder som 

kommer fra filmen som vises inne i del 2 av utstillingen: Samisk samtid. 

 Utstillingen er bygget som en veksling mellom montrer og plansjer. Montrene er 

ensartet utformet og går fra gulv til tak. Utstillingen er som nevnt bygget opp som en 

rundgang rundt et sentralt oktagonalt monter, med montrer langs veggene rundt. 

Veggmontrene ligner i form på utstillingsvinduer i butikker. De er ganske dype, noe som gir 

plass til små scener og dioramaer. Veggmontrene er også temmelig sammenhengende, 

mange steder uten klare skiller i form av vegger mellom de ulike temaene, noe som gir 

flytende overganger og sammenhenger mellom de ulike temaene. 

 Utstillingen er delt inn i 39 temaer, hvorav 1-33 er i del 1; Samisk kultur, og tema 34-

39 er i del 2; Samisk samtid. Introduksjonen til utstillingen Samisk kultur er en plansje med 

tekst på norsk og engelsk222, et kart over utstillingen (se figur 4), et bilde av det samiske 

flagget og teksten til den samiske nasjonalsangen. I tillegg presenteres Isak Saba, som blant 

annet har skrevet den samiske nasjonalsangen, med en kort biografi og et foto. 

Introduksjonsteksten til utstillingen forteller at denne utstillingen ikke viser samisk historie, 

men samisk liv slik det var på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. I denne 

fremstillingen er det lagt vekt på næringsveier, og siden reindrift er en særskilt samisk 

næringsvei har denne fått stor plass. Teksten forteller at man i tillegg til dette også har tatt 

med noen historiske hendelser som har hatt stor betydning for samene. Det fortelles også at 

samene ikke lever slik i dag, og at man derfor har laget en ny utstilling som viser samisk 

samtid og de siste ca. 30 års samisk historie. Deretter følger en plansje med Stein R. 

                                                             
220 I følge samtale med Pareli skyldes denne dunkelheten at det ikke var budsjett til nytt lysanlegg da 

utstillingen ble laget, man måtte overta et eldre lysanlegg. 

221 Med begrepet «mannekeng» mener jeg utstillingsdukker i full størrelse. 

222 Alle tekster i utstillingen er på norsk og engelsk. 
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Mathisens kart Sábmi, og tekst med fakta om samer. Den neste plansjen handler om 

samenes opprinnelse, og forteller om de historiske skiftende syn på samenes opprinnelse. 

Ved siden av denne plansjen, og som en kommentar til den, henger en plansje med et 

portrett av og en kort biografi om de samiske forfatteren Johan Turi, og et sitat fra Johan 

Turi hvor han uttaler at han ikke har hørt at samene skulle være kommet noe sted i fra (se 

kapittel 1, figur 2). 

 Resten av utstillingen er som nevnt en veksling mellom plansjer og montrer. 

Montrene er i flertall, de er også de største elementene i utstillingen og dermed visuelt 

dominerende i forhold til plansjene. Montrene har temaer som «Jakt og fiske», «Fiske og 

gårdsbruk» - hvor teksten forteller at de fleste samer ikke drev med reindrift - «Jordbruk», 

«Sameland brenner», «Gjenreisning» og «Spinning og veving». Monter 14 og 15, «Et nyttig 

dyr» og «Melking» er sammenhengende og viser skinn- og hornarbeid og gjenstander 

knyttet til melking av rein.  «Flytteliv» handler om nomadisk reindrift. «Markedsdager» og 

«Pomorhandel» handler om marked og handel.  

 I den oktagonale monteren i midten av utstillingsrommet vises tre temaer i 

sammenheng: «Teltet», «Finnmarksvidda» og «Skiløping» som utgjør et sammenhengende 

diorama. Gulvet er hvitt og bidrar til en illusjon av snø og vinterlandskap. Inne i teltet sitter 

en kvinne. Utenfor teltet står ei jente foran en lokk-pulk. Bortenfor jenta står en mann 

sammen med et reinsdyr. Reinsdyret er forspent en pulk. Ved siden av mannen og reinsdyret 

vises ett par ski og en stav. Teksten har illustrasjon fra Olaus Magnus «History of the Nordic 

People» (1555). På baksiden av denne monteren vises to dioramaer, ett om språk og skole 

og ett om kirken. I begge disse fortelles det om fornorskning av det samiske språket gjennom 

undervisning på norsk og gjennom navnevalg. 

 Hele den ene langveggen i utstillingen utgjøres av monteren om drakter. Denne 

monteren rommer hele elleve mannekenger: kvinner, menn og ett barn. I tillegg vises luer og 

andre draktelementer. Teksten forteller at draktskikken avspeiler mangfoldet i samisk kultur. 

På tre steder vises skravert kart sammen med draktene, og på denne måten vises de ulike 

draktsikkenes utbredelse: sørsamisk, nordsamisk og østsamisk. 

 Ved slutten av utstillingen handler det om samenes gamle tro. Her er et monter om 

bjørnejakt, og om bjørnens rituelle og magiske betydning. Her er også et monter om gammel 

tro som også forteller at den svenske og dansk-norske staten tvang samene til på å bli kristne. 
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 En monter om noaiden har en avvikende form fra de andre montrene i utstillingen. 

Her kan man titte inn gjennom et lite kikkhull og se en tromme, montert nærmest svevende 

og dunkelt opplyst. Teksten forteller blant annet om trommens historie: at denne trommen 

er fra Nordland og var brukt til ca. 1900. Siden ble den gjemt i en fjellhule til 1925. På veggen 

med kikkhullet er det malt illustrasjoner av en noaide og tegn fra trommen. Ved siden av 

denne monteren er det utstilt en seidestein. Den utstilte steinen er en kopi. Teksten forteller 

om steinens historie og at den originale offersteinen ble tilbakeført i 1995. 

 Plansjene er montert på veggen inne i mellom montrene. De gir utfyllende og 

supplerende opplysninger om temaer som presenteres i montrene. En plansje viser 

østsamenes tradisjonelle flyttemønster. Teksten forteller at mektige krefter endret 

østsamenes liv, og at denne urgamle livsformen derfor tok slutt. En annen plansje handler 

om forholdet mellom samer og nordmenn. Denne plansjen viser en rekke anonyme svart-

hvite fotografier av mennesker, noen kledd i samedrakt og noen i norske klær. Teksten er et 

sitat fra Anders Larsen som også presenteres med portrettfoto og kort biografi. En plansje 

presenterer gammen ved hjelp av svart-hvite fotografier av gammer og illustrasjoner.  

En plansje er illustrert med fargefoto av helleristninger som viser reinsdyr. I teksten fortelles 

det om reinsdyr. Teksten trekker linjer tilbake til steinalderen og til år 890 e.v.t. og Ottars 

beretning for kong Alfred av England, som blant annet beskriver bruk av lokkerein. Jeg får 

også vite at samene senere gikk over til å holde tamreinflokker blant annet som følge av at 

skytevåpen førte til overbeskatning av villrein. Den neste plansjen viser kart over reinens 

vandringer gjennom 5 sesonger i Finnmark i 1911 - 1912, sammen med et anonymt svart-

hvitt foto og et håndskrevet skjema med oversikt over reineiere i en bestemt Siida i 

Finnmark. 

 En plansje har kart over Nord-Skandinavia som viser grensen mellom Danmark-Norge 

og Sverige fra 1751. Teksten forteller om Lappekodisillens betydning for reindriftssamer før 

og nå. En annen plansje har et kart over reindriftsområder, og en tekst som forteller om 

hvordan Staten har lagt begrensninger på reindriften siden 1800-tallet. 

 Diktet «Sjamanen» av Ailo Gaup avslutter rundgangen i den eldre delen av 

utstillingen, Samisk kultur fra 1990/2000. Herfra går man inn i utstillingen Samisk samtid fra 

2007. Dette føles fysisk som en overgang fra den mørke fortiden til den lyse samtiden. 

Utstillingen Samisk samtid er bedre opplyst, og vegger og tak er malt i en lys grønn farge.  
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Figur 6 Norsk folkemuseum: 

Samisk samtid (nr.34) 

 

Utstillingen består av ett rom med en 

benk i midten og montre langs veggene. 

I følge kartet over utstillingene er denne 

delen av utstillingen delt inn i syv tema 

(tema 33 til 39). Også her er det en 

veksling mellom montrer som går fra 

gulv til tak, og plansjer montert på 

veggen. Utstillingen innledes med en 

plansje med tittelen «Vi er samer».  

Plansjen har en tekst fra De nordiske 

samenes felles kulturpolitiske program, 

1971, om at «Vi» er ett folk med et eget 

bosetningsområde, eget språk og egen 

kultur og samfunnsstruktur. Et svart-

hvitt foto av et møte hvor mange av 

deltakerne er kledd i samisk drakt kan 

sannsynligvis være fra dette møtet. 

Deretter kommer jeg til en monter hvor bakgrunnsfotografiet er av en jente i pønk-inspirerte 

klær. På gulvet foran ligger et skateboard, og på veggen ved siden av fotografiet er det 

montert et samisk flagg (se figur 6). Oppbygningen av monteren ligner på de forenklede 

dioramaene fra Samisk kultur, men her er eldre svart-hvite fotografier byttet ut med et 

samtidig foto. Ved siden av dette monteren, hengende fra taket, er et banner med tekst om 

utstillingen. Teksten forteller at samisk samtid er like mangfoldig som annen samtid og at 

utviklingen til dagens forhold (og denne utstillingen) starter med striden om utbyggingen av 

Alta-vassdraget på slutten av 1970-tallet. 

 To montrer med en plansje i midten forteller om den politiske utviklingen etter andre 

verdenskrig og er illustrert med ett foto av demonstrasjoner mot Alta-utbygginga og 

fotografier fra Sametinget. Altså først presenteres kamp, deretter anerkjennelse. Monteren 

til venstre viser plakater, aviser og lignende knyttet til striden om Alta-Kautokeinovassdraget. 
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Monteren til høyre for plansjen viser også objekter knyttet til kamp om samiske rettigheter, 

som protestplakater og bannere, men også resultater av kampen, blant annet i form av 

NOU-utredninger og Sametinget.  

 Deretter følger to montre med en plansje i midten som viser samisk språk og kultur 

ved å vise litteratur på samisk og kostymer og rekvisitter fra teater og film. Teksten på 

plansjen forteller at samisk språk og kultur har hatt en sterk positiv utvikling de siste årene. 

Plansjen har foto av Mari Boine, Riddu riddu-festivalen og en plakat fra en kunstutstilling. På 

veggen ved siden av denne monteren, er en skjerm som viser filmen «We are the Sami», 

laget i 2006 for Gãldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter. 

 

 

 Det samiske samfunnet presenteres gjennom en monter og en plansje (se figur 7). I 

monteren vises et stueinteriør fra nåtiden, med pc-krok til høyre og godstolen til venstre. I 

stua er det blanding av nytt og gammelt, av norsk, samisk og internasjonalt. Jeg ser 

Ikeamøbler, greneteppe på veggen, samiske aviser og Sydenkataloger, discokofte og 

mobiltelefon. Teksten på plansjen forteller at samisk samfunnsliv er like mangfoldig som 

Figur 7 Norsk folkemuseum: Samisk samtid (nr. 38-39) 
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resten av samfunnslivet. Det samiske påvirkes også av verden rundt, via internett og parabol, 

og det er ikke godt å si hvordan det samiske samfunnet vil utvikle seg223.    

 Den siste monteren i utstillingen inneholder en plansje med tekst og en rekke 

fargefoto som handler om samer i Oslo. En kaffe latte-kopp fra Samisk hus står i forgrunnen 

av monteren. 

 Etter å ha spasert gjennom utstillingen, kommer jeg tilbake til utgangspunktet og 

banneret som henger ned fra taket. På baksiden av denne monteren er et fargefoto av tre 

unge mennesker i samedrakt og en tekst om utstillingen med en oppfordring til besøkeren 

om å gå ut og oppleve samisk samtid. Banneret har også informasjon om faglig ansvarlig for 

utstillingen og hvem som har tatt noen av fotografiene.   

 Det mest i iøynefallende med de samiske utstillingene på Norsk folkemuseum er 

dioramaene og da først og fremst det sentrale dioramaet fra Finnmarksvidda (nr. 22 og 23). 

Dels fordi dette er sentralt plassert i oktogonen som utstillingen kretser rundt, og dels fordi 

det er så stort. Tema nr. 18 om markeder, og tema nr. 26 om skole, er også små dioramaer 

befolket med mannekenger kledd i samiske klær. Dessuten er stueinteriøret i tema nr. 38 

samisk samfunnsliv, også som et lite diorama, dog uten mannekenger.  

I tillegg er en rekke montrer bygget opp som en slags forenklede dioramaer. Disse er uten 

mannekenger, men hvor noen få gjenstander er fremstilt i en sammenheng og er 

kontekstualisert. Denne kontekstualiseringen gjøres ofte ved hjelp av fotografier. Dette 

gjelder temaene 4: «Jakt», 6: «Fiske og gårdsbruk», 8: «Jordbruk», 11: «Gjenreisning», 27: 

«Kirken» og tema 34: «Skatejenta». 

 Noe som bidrar til følelsen av at man ser på scener og dioramaer er den sparsomme 

bruken av tekst inne i montrene. Et tekstfelt i forgrunnen av montrene gir informasjon om 

temaet, men enkeltgjenstandene har ingen tekst eller forklaring. Da jeg besøkte utstillingen i 

2013 var det ingen fakta-ark i utstillingen som kunne gi noe mer informasjon. I forbindelse 

med en fornying av utstillingen Samisk kultur i 2000 ble det utgitt et hefte som fungerer 

både som fører til utstillingen, som temahefte til fordypning og som katalog over 

gjenstandene i utstillingen 224. Heftet inneholder tolv kapitler som fungerer som en fører til 

                                                             
223 Teksten inneholder også en liten smule frilufts-moralisme, når det fortelles at noen samer lever på 

gamlemåten og i pakt med naturen, mens andre sitter parkert i godstolen foran TV` n. 

224 Pareli, Samisk kultur: fører og katalog til Norsk folkemuseums samiske utstilling. 
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temaene i utstillingen. I katalogen gis opplysninger om museumsnummer og hvilket sted 

gjenstandene kommer fra. Dessuten gis mer utfyllende opplysninger om fotografiene 

(fotograf, årstall, hvor bildet er tatt) og om illustrasjonene. Dette heftet er utsolgt og altså 

ikke tilgjengelig for publikum som besøker utstillingen i dag. 

 Det er for så vidt nok å lese i denne utstillingen, men mye av teksten er konsentrert 

på plansjer som er tematisk knyttet til montrene. I utstillingen er det en rekke slike plansjer 

(10 stykker i Samisk kultur, og i Samisk samtid har hver monter en plansje). Tekstene på 

plansjene gir en innføring i de ulike temaene. Utstillingstekstene er på to språk: norsk og 

engelsk. Ingen tekster er på samisk. Samiske språk blir litt borte i disse utstillingene.  

 Som nevnt har hver monter en generell tekst, men ellers er det ingen opplysninger 

om hver enkelt gjenstand. Det er kontekstualiseringen, det vil si sammenhengen 

gjenstanden settes inn i, som skal forklare hvordan gjenstander ble brukt. Hver gjenstand 

fremstår som en anonym illustrasjon. Dette står i sterk kontrast til den foregående 

utstillingen i Kirkesamlingen, en utstilling om eldre norsk kirkekunst hvor hver enkelt 

gjenstand er merket med alder, proveniens etc.  

 Det er to gjenstander som står frem fra anonymiteten i den samiske utstillingen, er 

trommen og seiden. Disse gjenstandene har fått mer utførlige opplysninger. I disse to 

tilfellene får man vite mer om denne konkrete gjenstandens historie.  

 Informasjon om museets innsamlingsvirksomhet og samlingenes skiftende hjem på 

ulike muséer, er fraværende i utstillingen. I introduksjonsteksten fortelles det at i utstillingen 

Samisk kultur vises samisk liv slik det var rundt det forrige århundreskiftet. Hvorfor akkurat 

dette tidspunktet? Kan det være et resultat av at dette var en svært aktiv 

innsamlingsperiode, slik at de fleste gjenstandene samlingen, og dermed også i utstillingen, 

er fra denne perioden?  

 I begge utstillingen er det mye bruk av fotografi. I Samisk kultur er fotografiene stort 

sett eldre svart-hvitt foto. I Samisk samtid er det ikke overraskende brukt fargefoto. I 

utstillingen Samisk kultur er fotografier hovedsakelig brukt på tre måter: som bakgrunnsfoto, 

som illustrasjonsfoto og som portrettfoto. 
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Figur 8 Norsk folkemuseum: nr. 12: spinning og 

veving 

 

Som bakgrunnsfoto dekker et fotografi 

bakgrunnen i monteren. Dette bidrar til 

dioramafølelsen, og at fotografiet er et eldre 

svart-hvitt-foto knytter gjenstandene tilbake til 

fortiden. I to tilfeller er foto brukt slik at 

personene på bildet nærmest trer frem fra 

historien og interagerer med gjenstandene. 

Monteren om veving har et gammelt svart-hvitt 

fotografi i bakgrunnen som viser kvinner som 

arbeider med brikkevev.  Fra fotografiet og 

fremover i monteren er det festet en brikkevev 

under arbeid, og ferdige bånd ligger utstilt i 

bunnen av monteren. Her kan man si at trådene 

bokstavelig talt trekkes bakover i tid (se figur 8). 

I teksten trekkes trådene enda lenger tilbake i 

tid, oppstadveven omtales som urgammel, og en illustrasjon fra Knut Leem (1767) viser 

kvinner som utfører det samme arbeidet som kvinnene på fotografiet i bakgrunnen. 

 På plansjene vises en rekke fotografier av mennesker fra fortiden. Både menneskene 

på bakgrunnsbildene og menneskene som er avbildet på plansjene, er anonyme. Her finnes 

det riktig nok noen unntak. Noen mennesker trer frem fra anonymiteten og fremstilles med 

portrettfoto, navn og en kort biografi. I utstillingen Samisk kultur finnes fire slike portretter: 

Isak Saba (innledningen), Johan Turi (om samenes opphav), Anders Larsen (om forholdet 

mellom samer og nordmenn) og Julie Axmann (om flytteliv).  

 I utstillingen Samisk samtid er menneskene på fotografiene også anonyme. Navn på 

sametingsrepresentanter og kjente kunstnere som Mari Boine nevnes, men ellers forblir 

menneskene på fotografiene ukjente, det eneste vi vet om dem er at de er samer. 
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 I utstillingen Samisk kultur er det flere steder brukt illustrasjoner hentet fra eldre verk 

og bøker om samene. Disse illustrasjonene får også «tale for seg selv» - i utstillingen er det 

ikke opplysninger om hvem som har laget illustrasjonene eller hvor de er hentet fra225.  

 Utstillingen har en rekke kart. Bare i åpnings-seksjonen er det to kart: et kart over 

utstillingen, samt Hans Ragnar Mathisens kart Sábmi fra 1975226. Plansjen som omhandler 

østsamenes flyttinger har et kart som viser østsamenes tradisjonelle flyttemønster. Plansjen 

om reinens vandringer har et kart over Finnmark som viser reinens vandringer gjennom 5 

sesonger. Plansjen om lappekodisillen har et eldre kart over Nord-Skandinavia som viser 

grensen mellom Danmark-Norge og Sverige fra 1751. På plansjen om lover og forbud er det 

et statlig kart med tittelen «Reindrift i Norge» som viser ulike reindriftsområder i hele landet. 

I monteren om drakter er det tre kart med skraverte områder som viser utbredelsen av ulike 

draktskikker.  

 Det er i alt ni kart i utstillingen. Tre av disse er knyttet til reindrift. Det er ingen kart 

som viser utbredelse av andre samiske næringer. Det er heller ingen kart i utstillingen Samisk 

samtid.   

 Som titlene på utstillingene Samisk kultur og Samisk samtid forteller, vises ikke den 

samiske historien her. Teksten på introduksjonsplansjen forteller at utstillingen Samisk kultur 

viser hvordan samene levde rundt forrige århundre, og at utstillingen med noen få viktige 

unntak (brenning og gjenreisning, lappekodisillen, statsgrenser) ikke viser samisk historie i 

form av tidfestede hendelser og begivenheter i samisk historie. Utstillingen Samisk samtid 

viser, som tittelen sier, samtiden. Med samtid menes her de siste ca. 40 år. Det er altså ikke 

hit man skal gå for å se samisk historie. Kanskje har det sammenheng med at Norsk 

folkemuseum er et kulturhistorisk og ikke et historisk museum? Og kan det ha noe med 

fremstillingsformen på et museum som tradisjonelt har vært fokusert på norsk bondekultur. 

Den gamle bondekulturen blir også fremstilt som noe statisk, uten endring? Det er i hvert fall 

likhetstrekk mellom det etnografiske presens og det agrare presens i utstillingen på Norsk 

folkemuseum.  

                                                             
225 Slike opplysninger finnes riktig nok i boken som er laget som også fungerer som en fører til utstillingen, 

men denne er som nevnt utsolgt 

226 Dette kartet blir beskrevet nærmere i kapittel 5. 
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SAMEKULTUREN (1973). TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET (TMU) 
 Tromsø museum universitetsmuseet (TMU) er ett av fem universitetsmuséer i Norge, 

og det dekker den nordligste regionen som omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark  

samt Svalbard. De samiske utstillingene på TMU er utstilt på et nasjonalt museum, men i 

motsetning til de samiske utstillingene på Norsk folkemuseum i Oslo og på Nordiska museet i 

Stockholm, er TMU lokalisert i en landsdel med tradisjonell samisk bosetning. 

 Tromsø Museum ble etablert i 1872, og samiske gjenstandssamlinger og utstillinger 

har vært en viktig del av museets virksomhet museets begynnelse227. I 1976 ble museet en 

del av Universitetet i Tromsø. Museet har fire avdelinger som er åpne for publikum: Tromsø 

Museum på Sørøya, Polarmuseet, M/S Polstjerna og Arktisk-alpin botanisk hage. Utstillinger 

som omhandler samisk kultur finnes i Tromsø Museum på Sørøya. Museet har årlig cirka 

110 000 besøkende228.  

 Museet er delt i to vitenskapelige seksjoner: en kulturvitenskapelig og en 

naturvitenskapelig seksjon. Den kulturvitenskapelige seksjonen omfatter fagene arkeologi, 

antropologi/samisk etnografi, etnologi/kulturhistorie, historie og tradisjonsmusikk. 

Seksjonen har et særlig ansvar for forskning på samisk kultur og historie. Seksjonen for 

kulturvitenskap har også forvaltningsansvar for kulturminner som er eldre enn 

reformasjonen (1536) i Nord-Norge nord for Rana for samiske kulturminner og gjenstander 

som er funnet under vann, når disse er over hundre år, samt for eldre mynter229.   

 Tromsø museum har i dag to samiske basisutstillinger: Samekulturen fra 1973 og 

Sápmi – en nasjon blir til som åpnet i 2000. Det var et bevisst grep fra Tromsø museums side 

å beholde den gamle utstillingen fra 1973 da den nye utstillingen ble laget i 2000. De to 

utstillingene komplementerer hverandre ved at de har ulikt tematisk fokus: Samekulturen 

                                                             
227 Ørnulv Vorren, Museum og universitet: jubileumsskrift til Tromsø museum 1872-1972  (Tromsø: 

Universitetsforlaget, 1972).  

228 "Tromsø Museum (TMU).", UiT Norges arktiske universitet., 

http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_menu=42374&p_lang=2&p_menu=42374&p_dimension_id=8

8178. Hentet 28.11.2013. 

 

229 "Seksjon kulturvitenskap. UiT Norges arktiske universitet.,"  

http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88180&p_menu=42374&p_lang=2. hentet 

28.11.2013. 
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viser tradisjonelle næringsformer som fangst og fiske med særlig vekt på reindriften og 

samiske kulturtradisjoner, mens utstillingen Sápmi – en nasjon blir til presnterer nyere 

samisk historie, fra 2. verdenskrig til i dag med vekt på fremveksten av den moderne 

samebevegelsen. Samtidig gir disse to utstillingene et innblikk i to historisk forskjellige måter 

å representere samisk kultur på. Ingen av utstillingene har opplysninger i utstillingslokalene 

om hvem som laget utstillingene. 

 Den permanente samisk-etnografiske utstillingen Samekulturen åpnet i TMU’s 

jubileumsår 1973230. Utstillingen har form som en tradisjonell etnografisk utstilling med 

montrer og dioramaer. Ved inngangen til utstillingen er det to piler. Den ene pilen peker inn i 

utstillingen og en kort tekst forteller at utstillingen er fra 1973 og at formålet med 

utstillingen var å dokumentere samisk kultur og å vise at samene er et eget folkeslag på 

Nordkalotten med røtter langt tilbake i tid.  Den andre pilen peker ut av utstillingen, og her 

forteller teksten at på dette museet kan man også kan se den nye utstillingen Sápmi – en 

nasjon blir til, en utstilling som forteller om hva som skjedde med samisk språk og kultur i 

møtet med det norske etterkrigssamfunnet.  

 Utstillingsrommet er rektangulært med montre og dioramaer langs veggene og med 

montre rygg mot rygg i midten av rommet, i hele rommets lengde. Denne rominnredningen 

leder besøkeren til en rundgang gjennom utstillingen. Besøkeren ledes også av montrenes 

nummerering. De forskjellige temaene og montrene er nummerert på følgende måte:  

1. «Samekulturen» (plakat) 

2. «Sameland i kildeskriftene» 

3. «Villreinfangst» 

4. «Pelsdyr og fugl» 

5. «Rovdyrjakten» 

6. «Pelsdyrfangst» (diorama) 

7. «Havfangst og fiske» (plakat og frittstående båt) 

                                                             
230 Utstillingens innhold ble laget av det vitenskapelige personalet ved samisk-etnografisk seksjon: Alf Isak 

Keskitalo, Johan Albert Kalstad, Mari Teigom, Bjørn Aarseth og Ørnulf Vorren. Arkitekt Guttorm Kavli var 

engasjert som konsulent for innredning av utstillingssalene. Kunstneren Iver Jåks laget illustrasjonene og 

kunstneren Idar Ingebrigtsen laget landskapsmaleriene i utstillingens dioramaer, se:  Museum og 

universitet: jubileumsskrift til Tromsø museum 1872-1972. s. 119, Se også Ørnulf Vorrens tale ved åpningen, 

gjengitt i TMU årsmelding 1973. 
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8. «Innlandsfiske» 

9. «Skiløping» 

10. «Reinnomadisme: raide» (diorama) 

(11 – 13 omhandler tradisjonelle bofaste næringsformer:) 

11. «Østsamer» 

12. «Skoltesamer» 

13. «Innlandssamer» 

14. «Reinnomadisme» (plakat) 

15.  

a. «Reinnomadisme: Vinterens aktiviteter» 

b. «Reinnomadisme: Skillinger» 

c. «Reinnomadisme: Reinkjøring og transport» 

16.  

a. «Reinnomadisme: Sommerens aktiviteter» 

b. «Reinnomadisme: Reinmelking» 

c. Reinnomadisme: Transport og flytting 

17.  «Reinnomadisme: Transport med reinsdyr med kløvsal» (diorama) 

18.  «Husholdning og husflid» 

19.  «Bolig og bygg» (plakat) 

a. «Sommerboplass»  (diorama) 

b. «Vinterboplass» (diorama) 

c. «Torvgamme» (diorama, modell, tegninger på vegg) 

20.  «Kvinnelig husflid» 

21.  «Skinndrakten» 

22. «Kunst og brukskunst» 

23. «Samesølv» 

24. «Før-kristen religion» 
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Figur 9 Tromsø museum, Samekulturen: plakat ved 

inngangspartiet 

 

25.  «Ny kunst / brukskunst» 

26.  «Fra vugge til grav» 

27. «Et folk organiserer seg» 

 I rommet er utstillingen organisert på følgende måte, sett fra inngangspartiet: langs 

kortveggen ved inngangen finner jeg monter 1 – 6 som handler om samene i gamle skriftlige 

kilder og den materielle kulturen knyttet til den gamle veidekulturen. I denne delen av 

utstillingen fremstilles samisk kultur før 1500. Deretter går man gjennom rommet langs 

venstre langvegg og på dette strekket finner man montrene 7 - 18, som presenterer ulike 

samiske kulturformer etter 1500. Ved endeveggen møter man monter 19 som handler om 

bolig og bygg. Deretter snur man og går opp til inngangen/utgangen igjen. På dette 

langstrekket finner vi montrene 20 - 27, som tar for seg ulike spesialtemaer som religion, 

brukskunst og draktskikk. 

Det første jeg møter i utstillingen er 

en plakat med kart over det samiske 

området hvor teksten forteller at samene 

kan inndeles i ulike grupper. Disse 

gruppene vises på kartet i form av åtte 

mannshoder med hodeplagg som er 

karakteristisk for hver gruppe (se figur 9). 

Teksten forteller at samekulturen 

frem til 1500-tallet var en veidekultur med 

reindrift som støttenæring og med 

sesongmessige flyttinger mellom 

fangstområder. Det går frem av teksten at 

dette var det opprinnelige samiske 

leveviset. 

 Den eldre veidekulturen fremstår i 

utstillingen som homogen, men i følge 

teksten deles denne homogene 
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veidekulturen så opp i tre nye kulturformer etter 1500: rein-nomadismen, innlandssamenes 

kulturform og kystsamenes kulturform. De to sistnevnte er bofaste. 

 De følgende montrene reflekterer denne oppdelingen: kystsamenes kulturform, 

innlandssamenes kulturform og rein-nomadismen. Sjøsamene omtales i en plakat merket nr. 

7, og havfangst og fiske presenteres i monter 8. Foran disse montrene er det på gulvet 

plassert en robåt med sydde bord. Monter 11 handler om østsamer, monter 12 handler om 

skoltesamer og monter 13 handler om innlandssamer. Ved disse tre montrene er det en 

plakat med påskriften ”Bofasthet”. Deretter følger syv montre som alle omhandler rein-

nomadismen (nr. 14-16 med undernummer), foruten to dioramaer som viser flytting med 

reinsdyr i sommer- og vinterhalvåret. 

 Utstillingen er slik sett organisert tematisk, men det er som nevnt også en 

kronologisk organisering i denne utstillingen. De første montrene omhandler samisk kultur 

før 1500 (monter 1 – 6 om Sameland i kildeskrifter og gammel veidekultur). Deretter er 

størsteparten av utstillingen viet representasjon av tradisjonell samisk livsform med 

hovedvekt på reinnomadisme, før besøkeren beveger seg opp mot vår tid i siste del av 

utstillingen, som blant annet viser kofter i moderne sammenhenger, nyere brukskunst og 

samisk organisasjonsarbeid.   

Utstillingsrommet har lysgule vegger, lyst grått linoleumsgulv og taket og 

innrammingen rundt montrene er av lyst treverk. Alt dette bidrar til at utstillingsrommet 

virker lyst. Montrene har lys gul bakgrunnsfarge med overskrifter i hvit skrift og tekster i 

grønt. Illustrasjoner er holdt i grønt, grått og hvitt. Rommet er generelt godt opplyst, i tillegg 

er det generell belysning i hver monter. I montrene er gjenstandene stort sett hengt på 

veggen, omgitt av tekst, illustrasjoner og foto.  

Det mest iøynefallende ved denne utstillingen er dioramaene og bruken av 

illustrasjoner. Utstillingen har fire dioramaer: 6: «Pelsdyrfangst», 10: «Vinterflytting», 17: 

«Kløving» og 19: «Bolig og bygg». Monter 6 inneholder utstoppede dyr som blir fanget i 

tradisjonelle feller til bruk i pelsdyrfangst. Dette dioramaet er en illustrasjon til monter 4 og 

5 som presenterer den gamle veidekulturen.  
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Figur 10 Tromsø museum, Samekulturen: diorama (nr. 10) 

 

 

  

 Det største og mest iøynefallende dioramaet i denne delen av utstillingen er monter 

10: raiden som flytter fra vinterbeite på fjellet og ut til kysten om våren (se figur 10). Tre 

utstoppede reinsdyr trekker tre pulker. I den fremste pulken, kjørepulken, sitter en 

mannekeng som viser en mann kledd i vinterklær. Bakgrunnen er malt for å illudere et 

vidstrakt vinterlandskap. Monter 17 viser et diorama med en mannlig mannekeng og et 

utstoppet reinsdyr. Over ryggen på reinsdyret er en kløvsal, og på denne er det hengt diverse 

kokekar og husgeråd og en komse. Bakgrunnen er oppbygd og malt for å illudere et 

høstlandskap (se kapittel 5, figur 42). 

 Monter 19 har to dioramaer. I det største, som fyller hele endeveggen i rommet, 

vises bygg og bolig. På venstre side står et stabbur på høye stolper. I høyre del av dioramaet 

er en lavvo. Inne i lavvoen sitter en kvinne med et barn i en komse. Utenfor lavvoen står en 

mann med en liten pike i hånden. Bakgrunnen er malt for å illudere et snødekt 

vinterlandskap. Det andre dioramaet tilknyttet temaet bygg og bolig, viser halvparten av en 

gamme. Inne i gammen sitter en mann og en kvinne. Dette dioramaet viser gammens 

konstruksjon og hvordan rom-inndelingen er. 
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 Hvis man ser dioramaene samlet, tegner det seg et kjønnsdelt mønster: menn er ute 

og kvinner er inne. Mannekengene er anonyme og nesten ansiktsløse: ansiktene er ensfarget 

i en hud-lignende farge, øyne og munn er ikke markert, kun konturen av nesen kan sees.  

Et annet iøynefallende trekk ved utstillingen er illustrasjonene. Utstillingen er rikt 

illustrert, og illustrasjonene kan grovt sett deles i tre typer: tekniske, kunstneriske og 

antikvariske. De tekniske illustrasjonene omfatter kart, da gjerne utbredelseskart, 

illustrasjoner av ulike byttedyr og fugler og skjematiske fremstillinger av for eksempel 

gammekonstruksjoner og tekniske innretninger som for eksempel dyrefeller. De 

kunstneriske illustrasjonene er illustrasjoner i ordets rette forstand, de står i et tett forhold 

til teksten og er laget for å visualisere akkurat den spesifikke teksten de står sammen med. 

De fleste av disse illustrasjonene er laget av Iver Jåks. De antikvariske illustrasjonene er 

illustrasjoner hentet fra eldre etnografiske kilder som Olaus Magnus, Johannes Schefferus og 

Knud Leem. De antikvariske illustrasjonene bidrar til inntrykket av at det fortelles om noe 

som skjedde for lenge siden, og at handlingene det fortelles om, er noe som har pågått over 

lang tid.  I talen til utstillingsåpningen fremhevet Ørnulf Vorren spesielt muligheten som 

trykketeknikken serigrafi (silketrykk) gir. Den gjør det mulig å bruke mye tekst i montrene 

uten at det blir ”tyngende” og til å hente illustrasjoner fra nær sagt hvor som helst, for 

eksempel fra litteraturen, fra trykt og tegnet materiale som karter, grafiske fremstillinger og 

lignende231. Han understreket dessuten arbeidet til de to kunstnerne Iver Jåks og Idar 

Ingebrigtsen og at de i stor grad har bidratt til å sette sitt preg på utstillingen visuelt.  

I fem av de nummererte montrene eller plakatene, finner jeg kart. På fire av disse 

stedene brukes kart for å vise spredning eller utbredelse av et fenomen som det fortelles 

om. I monter 2: Sameland i kildeskriftene, har en kopi av Carta Marina (Olaus Magnus 

1539)232 fått stor plass. I tillegg til Carta Marina er det hele fem andre, mindre kart som 

illustrerer hvordan samene ble beskrevet i tidlige skriftlige kilder.  

Fotografiene i montrene er, med noen unntak som jeg kommer tilbake til, eldre 

fotografier i svart-hvitt (i 17 av 27 montre eller plakater). Dette bidrar til inntrykket av at 

samekulturen det fortelles om er noe som tilhører fortiden. I noen av montrene er det brukt 

                                                             
231 Ibid. 

232 Carta Marina (1539) regnes som det første noenlunde korrekte kartet over Norden.  Kartet ble laget av 

den svenske geistlige Olaus Magnus, som også utga Historien om de nordiske folkene i 1555.  
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fargefotografier. I motsetning til svart-hvitt fotografiene som forteller om fortiden, forteller 

fargefotografiene om samtiden. I en monter om villreinfangst er svart-hvitt og fargefoto 

blandet, men her viser fargefotografiene forskere som dokumenterer spor etter gamle 

jaktformer (se Figur 11).  

 

Figur 11 Tromsø museum, Samekulturen: villreinfangst (nr. 3) 

På den andre siden av utstillingen som viser monter 19 - 27, på veggen ovenfor 

monteren om kvinnelig husflid, er det en montasje med fargefotografier av hvordan kofta 

tas i bruk av dagens samer (altså på det tidspunktet da utstillingen ble laget, rundt 1973). 

Koften blandes her med moderne uttrykk: her er blant annet fotografier av en kvinne i kofte 

som holder et lite fotoapparat, en mann/gutt med kofte og jeans, og en mann i kofte som 

kjører snøscooter. Fargefoto gir altså inntrykk av samtidighet. Utstillingens siste monter, 

monter 27, skiller seg ut ved at denne monteren tydelig har blitt forandret siden utstillingen 

sto ferdig i 1973.  Tittelen på monteren er «Et folk organiserer seg», og handler om tidlige 

forsøk på organisering, Sametinget og samenes internasjonale fellesskap med andre urfolk. 

At svart-hvitt betyr fortid og fargefoto nåtid kommer slående frem her: et fargefoto av 
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Sametinget er montert inn i et større svart-hvitt foto av tidligere forsøk på organisering (se 

Figur 12). 

 

Figur 12 Tromsø museum, Samekulturen: Et folk organiserer seg (nr.27) 

 Alle tekstene i utstillingen er på norsk. Tekstene i de fem første montrene, som 

omhandler tiden før 1500, er holdt i fortid. Deretter er tekstene i montrene og på plakatene 

ofte en blanding av presens og fortid. Teksten kan fortelle om hvordan det var en gang, med 

en kort avsluttende setning om at slik er det ikke lenger, for eksempel i monter 16b om 

reinmelking. Hovedteksten i en monter kan være i fortid, mens de øvrige tekstene i 

monteren er gitt i presens, som for eksempel i monter 24: «Før-kristen religion». 

 Utstillingen forteller til en viss grad om endring over tid. I begynnelsen av utstillingen 

fortelles det om hvordan den tidligere homogene veidekulturen på 1500-tallet ble oppdelt i 

tre former, og at dette delvis kan tilskrives endrede naturbetingelser som minkende 

villreinstamme. På slutten av utstillingen presenterer endring i form av fremvekst av en 

moderne samekultur, med litteratur, brukskunst og kunst, med koftebruk og med politisk 
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organisering. Imidlertid fokuserer utstillingen primært på livsform og på geografiske 

variasjoner.  

 I utstillingen Samekulturen er det mange gjenstander. De fleste montrene 

presenterer et tema ved hjelp av tekst, foto og gjenstander. Fotografiene er ofte 

illustrasjoner av aktiviteten som presenteres og forklares i teksten. Samme type gjenstander 

som er utstilt i montrene kan ofte gjenkjennes i fotografiene. Det gis sjeldent opplysninger 

om hver enkelt gjenstand (alder, opprinnelsessted, eiere, bruk, innsamlingshistorikk). I 

monter 2: «Sameland i kildeskriftene» vises eldre kilder som omtaler samer og Sameland, 

sammen med gjenstander fra deres samtid. Ved presentasjonene av Ottar er det for 

eksempel utstilt en skålformet spenne og et spyd fra vikingtid. Nederst i monteren er det 

plassert en rad av gjenstander uten nærmere tidfesting eller forklaring om hva de er, eller 

hvor de kommer fra eller hvor de er funnet. Ingen av disse gjenstandene er tidfestet. 

  

SÁPMI – EN NASJON BLIR TIL (2000). TROMSØ MUSEUM233 
 Utstillingen Sápmi – en nasjon blir til åpnet i 2000. Ansvarlig for utstillingen er 

Fagenhet for samisk etnografi ved Tromsø Museum/Universitetsmuseet234. Harald Eidheim 

og Dikka Storm beskriver utstillingen som en museal multimediafremstilling av den samiske 

kulturreisinga som har vokst frem siden midten av forrige århundre. Utstillingen er del av en 

større ”pakke” som også består av katalogen Sápmi – en nasjon blir til235, et spesialnummer 

av tidsskriftet Ottar med tittelen En nasjon blir til 236og en internett-utstilling kalt Sápmí – en 

nasjon blir til 237. 

                                                             
233 Besøkt i 2012. 

234 Deltagere i prosjektet har vært Svanhild Andersen (forarbeide), Ellen Marie Beck (produsent), Ivar 

Bjørklund (manuskript og fagansvarlig), Terje Brantenberg (prosjektleder og IT-ansvarlig), Harald 

Eidheim (primus motor), John Hansen (prosjektgruppe og sekretær), John Albert Kalstad (prosjektgruppe) 

og Dikka Storm (prosjektgruppe). Utstillingen er satt opp av Formidlingsenheten ved Tromsø Museum 

(Bjørklund, Sápmi: en nasjon blir til : fremveksten av samenes nasjonale fellesskap. S. 48. 

235 Ibid. 

236 Harald Eidheim og  Dikka Storm, En nasjon blir til, vol. 4:2000 = nr. 232, Ottar (Tromsø: Tromsø 

museum, 2000). 

237 "Sápmí - en nasjon blir til," Tromsø museum, http://sapmi.uit.no/. (18.11.2013) 
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Figur 13: Introduksjon til Sápmi – en nasjon 

blir til 

 Formålet med utstillingen uttrykkes klart i 

fortekstene på nettstedet Sápmí– en nasjon blir til. 

Utstillingen skal fortelle historien om hvordan 

samene utviklet sitt eget nasjonale fellesskap. I 

motsetning til Norges historie fra 1814 har denne 

delen av samenes historie vært nærmest usynlig i 

den offentlige fortellingen om samene i Norge. Den 

tradisjonelle fremstillingen av samene er knyttet til 

reindrift, villmark og gamle livsformer og har slik 

sett vist et bilde av samisk kultur som noe som er 

avleggs og hører fortiden til. Dette er et bilde som 

stemmer dårlig med dagens situasjon, blant annet 

nevnes det at kanskje så mye som 95 % av alle 

samer i Norge i dag deltar i det vanlige, differensierte arbeidslivet. Sápmi – en nasjon blir til 

ønsker å være et korrektiv til den offentlige fortellingen om samene238. 

 Utstillingsrommet er rektangulært. Tre sett med motstående lettvegger som står ut i 

rommet fra hver langside, deler rommet inn i 4 seksjoner:  

Introduksjonsrommet (samtid, portretter) 

Rom 1: Alt for Norge (1945-1960) 

Rom 2: Vis at du er same (1960-1980) 

Rom 3: En nasjon står fram (1980-2000) 

 Etter introduksjonen er utstillingen organisert kronologisk og tematisk. Rom 1, 2 og 3  

har alle en tidslinje på den ene kortveggen. Tidslinjen er supplert med avisutklipp, plakater 

og lignende, fra den aktuelle perioden.  

Mellom lettveggene er det en åpen midtgang tvers gjennom rommet, som stanser i 

en fremskutt fondvegg i rom 3.  Bak denne frittstående fondveggen er utgangen. Midtpartiet 

i rom 1 og 2 er markert av en stålstang som bærer en sirkulær lysplate med seksjonens tittel 

(hhv. Alt for Norge og Vis at du er same). Under lysplaten er en rund sittebenk. Tekstene i 

utstillingen på norsk, samisk og engelsk.  Inngangen til utstillingen er ikke direkte fra  hallen. 

                                                             
238 Ibid.  
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Besøkeren må først gå gjennom en del av en annen utstilling. Det første som så møter 

besøkeren er to lystavler. På den ene lystavlen står tittelen på utstillingen mellom det 

samiske flagget og en illustrasjon av en ryggvendt pike i samisk drakt som holder et samisk 

flagg (se figur 13): Flagg – nasjon – folkedrakt – flagg. Det nasjonale hamres inn. Den andre 

lystavlen har tittelen Sápmi og viser et kart over det samiske territoriet. Teksten forteller at 

Sápmi er samenes land og nasjon, en nasjon uten statsgrenser men med et felles språk, en 

felles historie og en felles kultur. 

Introduksjonsrommet: Vi er samer og vil være samer 

Den lille gangen med de to lystavlene på den ene siden og foldere/brosjyrer om 

utstillingen på den andre siden leder besøkeren inn i det jeg velger å kalle 

introduksjonsrommet. Rommet inneholder tre elementer:  

1. Elleve fotografier av mennesker, hver med en tilhørende boks med 

gjenstand(er),  

2. En teksttavle knyttet til disse fotografiene, og  

3. Et veiskilt fra Kåfjord kommune 

Rommet domineres av de elleve portrettene i ”larger than life”-størrelse (se figur 14). 

Portrettene viser ett utvalg av den samiske befolkningen i Norge: unge og eldre; menn og 

kvinner fra ulike yrkesgrupper og ett barn. Kun én av disse er reindriftssame, og det er en 

eldre kvinne. Fotografiene er tatt i en sammenheng som viser til den portrettertes yrke og 

Figur 14 Tromsø museum, Sápmi...: introduksjonsrommet 
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levevis, som for eksempel en skolejente med sekk og sykkel, en fisker om bord i båten, en 

bonde foran fjøset. Med denne presentasjonen av elleve ulike individer fra ulike deler av 

samfunnet og næringslivet, utgjør introduksjonsrommet en markert kontrast til den andre 

samiske utstillingen på Tromsø museum, Samekulturen (1973), hvor menneskene som 

avbildes er anonyme og først og fremst knyttet til primærnæringene.  

Under hvert av de elleve portrettene er en boks med et sirkelformet kikhull. I denne 

boksen ligger en eller flere gjenstander. Det er ingen opplysninger om sammenhengen 

mellom portrettene og gjenstandene, det er opp til besøkeren å finne ut av dette. Jeg 

oppfatter umiddelbart dette som gjenstander som de portretterte selv har valgt, gjenstander 

som sier noe om hva det betyr å være same for dem personlig. Sentralt plassert på 

fondveggen, midt i mot besøkeren i det hun går inn i rommet, er en tekstplakat i samme 

størrelse som portrettene. Teksten står på samisk, norsk og engelsk. Teksten er hentet fra 

Samenes kulturpolitiske program fra 1971. Det handler om at ” vi er samer og vil være 

samer” og er en gjentagelse av temaet fra inngangspartiet: ”vi er ett folk med ett eget 

bosettingsområde, ett eget språk og en egen kultur- og samfunnsstruktur». 

 Ved inngangen til rom 1 henger et kommuneskilt fra Kåfjord kommune. Skiltet er 

todelt med kommunenavnet på samisk øverst og på norsk nederst. Den samiske delen er 

skutt i stykker med hagle. Under dette skiltet er en liten tekst hvor det fortelles at dette er 

en utstilling om norske samers strev med å utvikle det samiske nasjonale fellesskapet etter 

krigen. 

Rom 1: Alt for Norge 1945 – 1960 

I rom 1 fremstilles samer og til dels også kveners liv fra 2. verdenskrig og frem til 1960. 

Rommet har fire lettvegger med ulike temaer. Disse temaene er:  

1. «Brent jord» og «Gjenreisning»: om ødeleggelsen av Nord-Troms og Finnmark under 2. 

verdenskrig, og om standardisering og gjenoppbyggingen som førte til at mange samer ble 

en del av det norske fellesskapet. Lettveggen er todelt, og temaet illustreres med svart-hvitt 

foto og deler av et arkitektbord. 

2. «Skolen»: om fornorskingspolitikken fra ca. 1850 til ca. 1960. Veggen har en tavle hvor det 

vises en eldre svart-hvitt film fra skolen. Temaet illustreres også med tre store svart-hvitt 
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foto fra skoler og med tekster fra lese- og skrivebøker. Et dikt av Rauni Magga Lukkari 

beskriver en mors sårhet og angst når hun opplever datterens skjøre glede ved første 

skoledag. 

3. «Samer vil ikke være samer»: om stigma og mindreverdighet knyttet til samisk kultur. 

Veggen er tredelt:  

a. en del med to tegninger av ”den typiske same” (smilende samegutt og samer på 

fylla),  

b. en del om folketellingen i Kvænangen, og  

c. ett sirkelrundt monter med ulike klisjéaktige bilder av samer på joikakaker, 

postkort, suvenirer og dukker ikledd samiske drakter. Her er også en film med lyd 

av Nora Broksted som synger ”Voi Voi” sammen med to afro-amerikanere ikledd 

sameluer.  

Teksten ”Stigma” forteller at samisk ble oppfattet som mindreverdig og bakstreversk, og 

at stadig flere samer fremsto som ”norske”. Dette illustreres tydelig med den interaktive 

”kaken” som viser folketellingen i Kvænangen i 1930, hvor antall norske, samiske og 

kvenske innbyggere vises. Når besøkeren trykker på en knapp, snurrer kaken rundt og 

viser folketellingen i 1950: nå er nesten alle norske (se figur 15 og 16). 

 

Figur 15 Tromsø museum, 

Sápmi...: folketelling i Kvænangen 

1930 
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4. «Velferdsstaten og dens likhetsideal»: Øverst på veggen er et sitat fra Einar 

Gerhardsen: ”… en hilsen til den samisktalende del av den norske befolkning”. Veggen er delt 

i to av en halvsøyle. Denne fungerer som en plakatsøyle, påklistret plakater fra Riksteatret, 

reklame for radio og fra Det norske arbeiderpartiet om å bygge landet. Til venstre for denne 

søylen presenteres liv og helse, helse og hygiene for samene – spesialtiltak. Jeg ser svart-

hvitt foto av den norske legen som bøyer seg over en samisk mor og hennes barn. Tekstfeltet 

handler om velferdsstatens likhetsideal som utjevnet forskjeller mellom samer og 

nordmenn, fattig og rik. På høyre side av søylen handler det om dagliglivet: Fra kommager til 

gummistøvler: disse gjenstandene illustrerer overgangen fra samiskhet til norskhet. En 

monter har et svart-hvitt bakgrunnsbilde av en familie i stua ved radioapparatet. Foran 

fotografiet er det plassert en radio.  

 Mellom lettveggene om «Gjenreisning» og «Skolen» er det plassert en PC. Over PC 

`en ser vi et svart-hvitt foto av 17. mai feiring, hvor alle holder norske flagg, i bakgrunnen et 

gjenreisningshus. På PC`en kan man klikke seg inn og høre berettelser fra fire personer, som 

snakker om blant annet fornorskning, skole og samepolitikk. Mellom lettveggene som 

presenterer «Stigma» og «Velferdsstaten», henger tidslinjen med faksimiler av avisforsider 

fra de aktuelle årene.  

 

Figur 16 Tromsø museum, Sápmi…: 

folketelling i Kvænangen 1950 
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Rom 2: Vis at du er same 1960 – 1980 

 Midt i rommet står en søyle med et lysskilt med teksten Vis at du er same! og en 

benk, tilsvarende søylen i rom 1. Også her er det fire vegger med fire hovedtemaer: «Samisk 

politikk», «Samer tier ikke lenger», «Frem fra glemselen – kofta og stedsnavn», og 

«Kulturvern - eller full likestilling?». Dessuten finner vi en interaktiv PC på den ene 

kortveggen og en tidstavle på den andre kortveggen.  

Til venstre for inngangen er veggen med temaet «Samisk politikk». Midt på veggen er 

det meste av tekst og bilder samlet på en stor gråmalt plate. Denne platen deles midt på av 

en sikk-sakk linje, som indikerer et brudd eller en splittelse. Bruddet går tvers gjennom fem 

fotografier med tekst, som viser stridstemaer (se figur 17). Disse fem stridstemaene er, fra 

øverst til nederst: «Sametinget», «Samisk flagg», «Altasaken som Samesak», 

«Samerettsutredning» og «Samisk nasjonaldag». En rød pil på venstre side av sikksakklinjen 

merket «Ja» indikerer at denne siden er for alle disse sakene, mens en tilsvarende «nei»-pil 

på høyre side viser at denne siden er imot dem. På venstre siden av ”bruddet”, på ja-siden, 

fortelles historien om NSR - Norske Samers riksforbund. Høyre side, det vil si nei-siden, 

forteller om SLF - Samenes landsforbund. Til venstre for den gråmalte platen er det en liten 

plakat som forteller om stiftelsen av Oslo Sami Særvi i 1948, som regnes som starten på 

samisk organisasjonsarbeid i Norge etter krigen. Til høyre for den gråmalte platen er en liten 

plakat som forteller om Samisk folkeforbund, stiftet 1993.  
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 Veggen med tittelen «Samer tier ikke lenger» handler om  ČSV og kulturell og politisk 

revitalisering239. Her vises eksempler fra samisk kunst, teater, musikk og duodji. Kartet Sábmi 

og ČSV -parolen er begge tegnet av kunstneren Hans Ragnar Mathisen.  

 Neste vegg handler om samisk revitalisering, belyst ved hjelp av kofta og samiske 

stedsnavn. Halve veggen handler om stedsnavn. Veggen viser eldre og nyere kart og har 

tekst med utdrag fra stedsnavn-loven og gir eksempler på fornorskede samiske stedsnavn, 

som Hjemmeluft og Skamdalen. Teksten forteller at stedsnavn blant annet handler om 

tilhørighet og at det vekker debatt om hva som er stedets ”egentlige” navn.  Andre halvdel 

av veggen handler om kofta. En fremskutt plate er dekket med fire store eldre svart-hvite 

fotografier av personer i ulike tradisjonelle drakter. I midten av disse fotografiene er en oval 

monter med glass foran og med tittel på glasset: «Kofta frem fra glemselen». Inne i 

monteren ser jeg en symaskin og diverse forelegg som ble brukt for å rekonstruere kofter.  

                                                             
239 ČSV – er bokstaver i det samiske alfabetet som forekommer hyppig i språket. På 1970-tallet fungerte 

kombinasjonen av disse bokstavene som idiom eller symbol i det samepolitiske arbeidet. I dag har 

begrepet noe av den samme betydningen som det norske «sekstiåtter» - en betegnelse på en gruppe 

mennesker som markerte sin politiske holdning i en bestemt periode. Laila Stien, "ČSV," Ottar, no. nr. 232 

(2000). 

Figur 17: Tromsø museum, Sápmi.. Samisk politikk 
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Figur 18 Tromsø museum, Sápmi…: en nasjon 
står fram 

 

 Veggen med tittelen «Kulturvern - eller full likestilling?» handler om politikk, media 

og litteratur. Igjen er det en todeling i fremstillingen av motsetningene innen samisk politikk, 

illustrert ved en uttalelse av kringkastingssjef Fostervoll i 1955 om at arbeidet med samiske 

spørsmål skulle ha karakter av kulturvern eller om man skal ta sikte på å arbeide frem mot 

full likestilling. Dette personifiseres gjennom to ulike skikkelser: Hans Opstad og Per Fokstad. 

Opstad var samisk partipolitiker i Arbeiderpartiet og ville finne politiske løsninger innenfor 

eksisterende system. Fokstad var samisk politiker som hevdet samenes rett til å leve på sitt 

vis med rett til egne kjerneområder. Venstre side handler om at fornorskingspolitikken var 

forlatt, og om sameradioen. 

 På kortveggen er en PC samt en tidlig utgave av det samiske flagget montert. På 

PC´en kan man se og høre intervju med syv personer som snakker om blant annet kulturell 

og politisk oppvåkning og oppblomstring, om samisk politisk kløft, ILO-konvensjonen, og 

samisk rett til land og vann. 

  Tidstavlen på kortveggen viser politiske plakater fra perioden.  

Rom 3: En nasjon står fram 1980 -2000 

 Det tredje og siste rommet i utstillingen er 

tre-delt. To kortvegger viser henholdsvis 

Altasaken og retten til ressursene i Nord. 

Rommets største vegg, som er endeveggen i 

utstillingen, er en massiv markering av samisk 

kultur og samfunnsliv slik det fremstår i dag. 

 Rommet har ikke den samme søylen som 

vi finner i rom 1 og 2. Istedet er det en slags 

midtstolpe (se figur 18), en frittstående lettvegg 

med en buet form, som står foran utgangen. Det 

første som møter besøkeren når hun går inn i rom 

3 er denne lettveggen, med et fargefoto av det 

samiske flagget, holdt av en koftekledd person i et 

17-mai tog. Under fotoet står tittelen til rom 3: En 

nasjon står frem samt 1988-tillegget til Grunnloven som stadfester samenes rettigheter. 
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Figur 19 Tromsø museum, Sápmi...: hvem bestemmer over ressursene? 

 

 Den ene kortveggen har tittelen «Altasaken – et miljøspørsmål som ble en 

urfolkssak». Denne veggen er kledd med et fargefoto av landskap med snø, antagelig fra 

Altaelva. Innfelt i dette fotografiet er et midtparti med to store svart-hvite fotografier fra 

protestene mot Alta-utbyggingen. Midt mellom disse fotografiene er det en TV-skjerm som 

viser et billedspill om Altasaken. Over tv-skjermen er en monter som inneholder et 

armeringsstål sveiset sammen med en lås. På tv-skjermen konkluderes det med at Altasaken 

åpnet opp for et viktig prinsipielt spørsmål, nemlig hvem som skal forvalte bruken av land og 

vann i Finnmark, og at dette er et spørsmål som stadig diskuteres. Dette presenteres på den 

andre kortveggen, som har tittelen «Hvem skal bestemme over ressursene?». Også denne 

veggen er kledd med et fargefoto, her er det vannet/sjøen som er i fokus. Midt på veggene 

er en søyle av pleksiglass. Øverst på denne søylen er det et foto av en mann i kofte som 

sitter i en rettssal ovenfor to dommere. Midtpartiet på søylen har veggens navn. Den 

nederste halvdelen av søylen som er påført teksten «Det utredes – og utredes», er fylt av 

 

offentlige utredninger om hvem som har rett til ressursene. På hver side av denne søylen er 

det to runde lyskasser med fargefoto og noen gjenstander foran hvert foto. Fra høyre til 
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venstre presenteres: «Fiskeri» (tråler), «Elva» (gjerde), «Vidda» (søppel), «Gruvedrift»  

(logoer til selskaper som Elkem, Statskog, Scan-mining). 

 Over PC´en på kortveggen står utdrag fra ILO-konvensjon nr. 169 som Norge 

ratifiserte i 1990. Her står det at selvstendige staters urbefolkninger og stammefolk skal få 

sine rettigheter og eierskap til sine tradisjonelle landområder anerkjent. Intervjuer på PC 

handler om reindrifta og samisk identitet. 

 Tidslinjen på motstående kortvegg viser forsiden til en utgave av Finnmarks dagblad, 

hvor temaet er Finnmarksloven - paragraf for paragraf, På veggen henger også en plakat for 

valg til Sametinget i 1997. Halve tidstavlen er fylt opp av nyere avisutklipp som viser at selv 

om denne utstillingen slutter med årstallet 2000, presenterer den problemstillinger som 

fremdeles er aktuelle. 

 Den store veggen ved utgangen kan sies å uttrykke en foreløpig kulminasjon av Sápmi 

- den samiske nasjonen. Veggens design bryter med de andre veggene i utstillingen. Hele 

veggens høyde fra gulv til tak brukes som utstillingsflate. Her er det samlet en rekke uttrykk 

for Sápmi i dag: om språket, helleristninger fra Alta, uttrykk fra kunst og teater, Kong Harald 

på Sametinget, duodji, Iver Jåks, møte mellom Ole Henrik Magga og nobelprisvinner 

Rigoberta Manchu, repatriering og begravelse av Aslak J. Hetta og Mons A. Somby i Kåfjord 

kirke i 1997, Riddu-riddu festivalen, samisk skole, snøscooterkappløp, reinkjøring – for å 

nevne noen. Mellom fotografiene og de utstilte gjenstandene ser jeg malte motiver fra 

sjamantrommer.  

 Ved utgangen av utstillingen henger et eldre svart-hvitt fotografi. Her er også en tekst 

som viser til utstillingen Samekulturen : at den handler om samiske kulturformer før i tiden, 

og at den er del av en utstillingstradisjon som fremhever tidligere tiders liv og levnet.  

 Det mest i iøynefallende ved utstillingen er bruken av fotografier, særlig de elleve 

portrettene i introduksjonsrommet, samt fondveggen i det tredje rommet. Utstillingen har få 

og kortfattede tekster, og enda færre gjenstander. Historien fortelles gjennom plakater, 

kunstneriske uttrykk, film og fotografier, buttons, slagord, underskriftslister og lignende. På 

denne måten skiller utstillingen Sápmi – en nasjon blir til seg påfallende fra utstillingen 

Samekulturen på det samme museet240. I tillegg skiller introduksjonsrommet med de elleve 

                                                             
240 Bjørnar Olsen, "Sápmi: en nasjon blir til?," Museumsnytt 5/6(2000).s. 23: Olsen skriver om mangelen på 

gjenstander i utstillingen at dette får utstillingen til å fremstå som en kritisk kommentar til den eldre 
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portrettene seg ut fra resten av utstillingen ved at hvert portrett, som tidligere nevnt, har en 

boks med en eller flere gjenstander i uten at det gis noen forklaring på hva gjenstanden er 

eller på hva sammenhengen er mellom personen på fotografiet og gjenstanden. Denne 

uavklarheten vekker undring og kanskje også selvrefleksjon: hva er forholdet mellom 

personen på portrettet og gjenstanden? Hvilken gjenstand ville jeg valgt?  

 Utstillingen har en klar og lett forståelig lay-out. Det er bare en vei for besøkeren å 

gå, nemlig fremover. Rom 1 og rom 2 er sekskantet, med fire lettvegger som skråner utover 

mot midten av rommet hvor søylen står. Bjørnar Olsen oppfatter denne formen som en 

parallell til gammens romplan hvor søylen i midten med sittebenken utgjør ildstedet241. 

 Etter introduksjonsrommet fremstilles fortellingen kronologisk. Fortellingen begynner 

med tyskernes brenning av Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig242.  Deretter føres 

besøkeren gjennom historien om samenes strev, fra fornorskingspolitikk og stigmatisering i 

rom 1, gjennom politisk og kulturell oppvåkning i rom 2, til rom 3 hvor gjennombruddet 

kommer med Altasaken. Fortellingen kulminerer så med fondveggen som viser fruktene av 

strevet, en massiv markering av samisk kultur og samfunn i dag: den samiske nasjonen. 

Utstillingen har blitt kritisert for å være moralsk, for å vise en kamp mellom de gode og de 

onde, hvor det onde ofte tar ham som Det norske arbeiderparti243. I følge Bjørnar Olsen har 

utstillingen et plott som ligger tett opp til det som historiefilosofen Hayden White 

karakteriserer som det romantiske. I et slikt romantisk plott eller fortelling vektlegges det 

godes kamp over det onde. Utstillingen Sápmi forteller en slik historie om samene; om 

undertrykking, oppvåkning og kamp. Også interne motsetninger i samepolitikken beskrives 

                                                                                                                                                                                              
utstillingens tradisjonelle gjenstandsbaserte formidling, og kommuniserer slik indirekte at gjenstandene 

representerer noe alderdommelig, noe «musealt». Olsen viser til en uttalelse om at utstillingen vil fremstå 

som multimedial. Denne strategien er i følge Olsen en del av «flukten fra tingene» som har pågått siden 

1960-tallet. Selv om Sápmi-utstillingen slik fremstår som mer moderne enn Samekulturen-utstillingen er 

den likevel lite nyskapende, i følge Olsen, men står trygt plantet i museale strategier fra 1970- og 1980-

tallet. Dette vil bli diskutert nærmere i kapittel 5, i avsnittet som handler om bruk av gjenstander i 

utstillingene. 

241 Ibid.s. 20 

242 Her er det fristende å komme med fugl føniks-metafor: at den moderne samiske nasjonen ble født av 

asken etter den brente jords taktikk… 

243 Stein R. Mathisen, "Hvem forteller hva om "det samiske"?: utstillingen Sápmi - en nasjon blir til på 

Tromsø museum," Tradisjon. Tidsskrift for folkloristikk. 30, no. 2 (2001). S. 38. 
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på en polarisert måte , og fremstilles som en splittelse mellom NSR og NSL, og mellom 

Fokstad og Opstad (se figur 17)244.   

 Et annet iøynefallende trekk ved utstillingen er det jeg velger å kalle personifisering. I 

denne utstillingen møter besøkeren personer, individer med navn og ofte også med alder, 

yrke, bosted og historie. Mange av personene på fotografiene er navngitte. Dette er særlig 

fremtredende i Introduksjonsrommet med de elleve portrettene (se figur 14). Utstillingen 

Sápmi – en nasjon blir til står slik sett i kontrast til den eldre utstillingen Samekulturen hvor 

personene ikke er navngitte. Noen er dessuten ansiktsløse (som mannekengene og hodene 

på plakaten ved inngangen). Menneskene i Samekulturen presenteres ikke som individer 

men mer som anonyme typer (se figur 9). I utstillingen Sápmi derimot, møter besøkeren 

individer både i introduksjonsrommet og videre i de tre andre rommene. Individene trer 

frem både i fotografier og på PC-stasjonene ved at de forteller om personlige erfaringer og 

ved bruk av sitater. Slik fortelles historien om samenes strev. Dette er et fortellergrep hvor 

kuratorene forteller historien via andre personer, gjennom sentrale personer i tidlig 

samebevegelse og gjennom sitater. Stein R. Mathisen har kritisert dette. Han kritiserer ikke 

så mye selve fortellergrepet, men at de som har laget utstillingen, kuratorene, er så lite 

synlige selv. Han peker på at de har selv vært sentrale aktører i historien som fortelles, men 

at de ved å gjøre sin egen og forså vidt også museets rolle usynlig, opptrer de nærmest som 

buktalere. Det er kuratorene som her gir stemme til sitatene og menneskene på 

fotografiene245. 

  En siste ting som skal nevnes her om denne utstillingen er bruken av kart. Ved første 

øyekast er ikke kartene så fremtredende, men ved nærmere øyensyn har de en viktig plass 

som visuelle representasjoner i fortellingen om samenes strev og fremveksten av den 

samiske nasjonen. Kartet møter besøkeren allerede i inngangspartiet til utstillingen. Her er 

det som nevnt to lystavler. Den ene av disse lystavlene viser et stort kart over Skandinavia og 

deler av Russland, hvor det samiske området Sápmi, er markert som et rødt område. Kart, 

flagg og folkedrakt er sentrale nasjonale symboler. 

                                                             
244 Olsen, "Sápmi: en nasjon blir til?." S. 22. 

245 Mathisen, "Hvem forteller hva om "det samiske"?: utstillingen Sápmi - en nasjon blir til på Tromsø 

museum." S. 41-42. 
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  I rom 2, «Vis at du er same», er Hans Ragnar Mathisens kart Sábmi fra 1975 utstilt 

sammen med andre eksempler på samisk kulturell revitalisering. Kartet er både et kunstverk 

og et sterkt politisk symbol. I dette kartet fører Mathisen sammen land, språk og historie, og 

forsterker på denne måten samenes rettigheter til dette området (kartet vil bli nærmere 

beskrevet i kapittel 5). Det håndtegnede kartet er svært detaljert og inneholder en rekke 

elementer fra samisk mytologi og samisk historie. Alle stedsnavn er på samisk, og de vanlige 

landegrensene er fjernet. 

 På den andre siden av midtgangen er det utstilt to vanlige topografiske kart. Det er 

kart over Billefjord, et eldre med hovedsaklig norske stedsnavn og et nyere med hovedsaklig 

samiske stedsnavn. Samiske stedsnavn er viktige historiske kilder som forteller om samenes 

bruk av landskapet. Lenge ble samiske stedsnavn enten fornorsket/forvansket eller holdt 

utenfor kartene. Nå skal samiske stedsnavn der de finnes, vises på kart og veiskilt på lik linje 

med de norske og eventuelt finske. Stedsnavn er omstridte. Hva er stedets «egentlige» 

navn? Jamfør det istykkerskutte skiltet i introduksjonsrommet. 

 

RIDDODUOTTARMUSEAT-SÁMIID VUORKA-DÁVVIRAT (RDM-SVD) – DE SAMISKE 

SAMLINGER I KARASJOK246 

 De samiske samlinger ligger i Karasjok i Finnmark. Karasjok blir kalt samenes 

hovedstad i Norge. Karasjok har en flerkulturell befolkning: finsk, norsk og samisk, men over 

80% av befolkningen er samisk247. Sentrale samiske institusjoner som Sametinget, NRK 

Sápmi, De samiske samlinger og Samisk spesialbibliotek, er lokalisert til Karasjok. Når jeg 

kjører gjennom Karasjok på vei til De samiske samlinger for første gang blir jeg litt forvirret. 

Et stort offisielt skilt fra Statens vegvesen med museumskringle og det hele, forteller at det 

er 300 meter til samisk museum. Årsaken til forvirringen er at dette skiltet står ved  

 

                                                             
246 Jeg besøkte De samiske samlinger i Karasjok to ganger: en gang i 2011 og en gang i 2013. Foto og 

beskrivelse av utstillingen er fra utstillingsbesøket i 2011, hvis ikke annet er nevnt. 

247 "Karasjok kommune,"  

http://www.karasjok.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=763&Category

.ID=1342. hentet 30.01.2014. 
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innkjørselen til en annen attraksjon: Sápmi park. Sápmi park er ikke et museum men en mer 

opplevelsesbasert formidling av samisk kultur. I følge websiden til Sápmi park kan de blant 

annet by på følgende: Det Magiske Teater, Siida med reinsdyr, samisk håndverk, 

suvenirbutikk med egen sølvsmie og tax free refund, glassblåseri, Storgammen restaurant, 

turistinformasjon med valutaveksling og kafe248. Til faste tider kan man oppleve aktiviteter 

som joik, foring av reinsdyr og lassokasting. Karasjoks offisielle turistinformasjon ligger også 

inne i Sápmi park, noe som gjør dette stedet til et nærmest obligatorisk stopp for turister 

som besøker Karasjok.  

Men jeg kjører altså videre de 300 meterne bort til avkjørselen til De samiske samlinger. 

Museumsbygget til RDM-SVD i Karasjok (heretter kalt De samiske samlinger) åpnet dørene i 

1972. Museet ble bygget for å heve statusen til den samiske befolkningen og for å styrke den 

samiske kulturen. Dette var det første samiske museet og en av de første samiske 

kulturinstitusjonene, og er med andre ord et bygg og en institusjon med en stor symbolverdi. 

                                                             
248 "Sápmi park,"  http://www.visitsapmi.no/no/sapmi-park. Hentet 30.01.2014. 

Figur 20 RDM-SVD – De samiske samlinger i Karasjok 
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Museumsforeningen De samiske samlinger i Karasjok startet arbeidet med etableringen av 

et museum i 1939. Samlingen av samiske gjenstander ble ødelagt under 2. verdenskrig, men 

innsamlingen startet på nytt igjen etter krigen. Museet omfatter også et friluftsanlegg som 

viser eksempler på lokale byggetradisjoner fra Karasjok og Tana. Friluftsdelen av museet 

består i dag av 11 bygninger og et opprinnelig fangstanlegg. Utstillingene inne i museet 

dekker et videre område; målsetningen er å vise ulike samiske områder, både geografisk og 

tematisk. Da museumsbygningen åpnet i 1972 hadde museet status som samisk særmuseum, 

et halv-offentlig museum finansiert av Kulturdepartementet. I 1995 fikk museet status som 

samisk nasjonalmuseum. I 2002 kom museet inn under Sametingets forvaltningsområde. 

Siden alle de samiske museene skulle være likeverdige, mistet De samiske samlinger da sin 

status som samisk nasjonalmuseum. I 2006 ble De samiske samlinger konsolidert med 

Porsanger museum, Kautokeino bygdetun og Kokelv sjøsamiske museum. Disse fire samiske 

museene i Finnmark utgjør i dag stiftelsen RiddoDuottarMuseat (RDM)249. Museet har en 

samling på ca. 4800 gjenstander som hovedsakelig er fra første halvdel av 1900-tallet. Fra 

1990-tallet har fokus for innsamling vært på nyere tid og samtid. På 1970-tallet startet 

museet innsamling av samisk kunst250. Det er i dag en egen fagenhet for kunst med en fast 

ansatt konservator. Museet har i lengre tid arbeidet for et nytt bygg for fagenhet for kunst251. 

I følge RDMs hjemmeside har RDM og RDM - De samiske samlinger ni fast ansatte ved 

museet i Karasjok, hvorav en konservator er ansatt på fagenhet for kunst og en 

seniorkonsulent er ansatt på fagenhet for kultur, historie og samtid252. I 2011 hadde museet 

besøk av 4391 personer253.   

                                                             
249 Berit Åse Johnsen, "RDM-Sámiid Vuorka Dávvirat/De Samiske Samlinger (SVD/DSS) fyller 40 år i 

2012.," Karasjok årbok (2011). 

250 Ibid. 

251 Ibid. 

252 "Ansatte. RDM.no: http://rdm.no/norsk/om_rdm/ansatte/." Hentet 30.01.2014. 

253 "RiddoDuottarMuseat Årsmelding 2011," (2012), 

http://rdm.no/norsk/om_rdm/_rsmeldinger/content_3/text_b079236c-71ec-4c01-8bf4-

fa7b01597df1/1368191776537/_rsmelding_for_2011.pdf.  

Antallet besøkende har gått drastisk ned de siste årene i følge styreleder Thoralf Henriksen. I 1990 var det 

16.000 besøkende, se Dan Robert Larsen, "Museet som holder på å miste alt," NRK Sápmi: 

http://www.nrk.no/sapmi/museet-som-holder-pa-a-miste-alt-1.11331554, 01.11.2013 2013. Jeg tenker at 

opprettelsen av Sápmi park så å si vegg i vegg med museet (Rica hotell, som er Sápmi parks 
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Museumsbygget er tegnet av arkitektene Magda Eide Jessen og Vidar Corn Jessen, og sto 

ferdig i 1972254. Museumsbygget er i følge kunsthistorikeren Elin Haugdal preget av 

senmodernismens dyrkning av materialkvaliteter, hvor idealene om det enkle og det ærlige 

formidles gjennom bruk av betong og furu255. Utvendig er bygget delt mellom en trekledd 

sortmalt del og en del av grå betong. Bygget ligger lavt og kompakt i terrenget og 

kommuniserer i sin monumentale beskjedenhet godt med naturen rundt og de gamle 

husene på friluftsmuseet.  

Kunstneren Iver Jåks har utsmykket bygningen med motiver hentet fra samisk mytologi, 

noe som møter besøkeren allerede i det hun tar i dørhåndtaket på inngangsdøren. 

Dørhåndtaket er støpt i messing og er et gammelt samisk symbol på foreningen av det 

mannlige og det kvinnelige. Dette symbolet har også blitt museets logo. Iver Jåks har også 

laget en frittstående skulptur ved inngangspartiet, og et relieff i hallen med tittelen 

«Gudenes dans».  

Utstillingsarealene består av en korridor, et rom med en draktutstilling256 og tre 

sammenhengende utstillingsrom. Den kulturhistoriske basisutstillingen var opprinnelig 

montert i alle de tre sammenhengende rommene. Ett av disse rommene er nå adskilt og 

brukes til visning av kunst257. Den kulturhistoriske basisutstillingen som nå altså presenteres i 

to sammenhengende rom, åpnet i 1986 og ble laget av daværende bestyrer ved museet Mari 

Teigmo Eira258. Iver Jåks har designet montrene og utsmykket utstillingen259.  

Den senmodernistiske materialbruken fortsetter inne i museumsbygget. I 

utstillingsrommene er veggene av furu og betong. Vinduer gir utkikk og lys og trekker 
                                                                                                                                                                                              
samarbeidspartner, ligger mellom parken og museet) også kan ha hatt sitt å si for nedgangen i 

besøksantallet. 

254 Elin Kristine Haugdal, ""Det skal råtne": materialretorikk i Sápmi," Ottar nr. 2010 nr. 4 = Nr. 282(2010).  

255 Ibid. S. 35 

256 Da jeg besøkte museet i oktober 2013 var det meste av draktutstillingen midlertidig tatt bort for å gi 

plass til midlertidige utstillinger. 

257 Her var det opprinnelig en arkeologisk utstilling av gjenstander utlånt fra Tromsø museum (muntlig 

meddelelse fra Berit Åse Johnsen 27. oktober 2013). 

258 Muntlig meddelelse fra Berit Åse Johnsen 27. oktober 2013 

259 Lien og  Nielssen, "Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical Narratives 

of the Sami Museum, RiddoDuottarMueat-Sámiid Vuorka-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway.". 
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naturen inn i rommet. Sen-modernismens ideologi om ærlige materialer gjenfinnes i 

monterutformingen. Montrene har innramminger av grovt sammenføyde furustokker. Inne i 

montrene er bakveggen kledd med materialer som skinn eller vevde tepper eller gamle, 

sølvgrå trebord. Tekster henger mellom montrene. Selv tekstene har denne 

«ærlighetsmaterialiteten». De er maskinskrevet på vanlige papirark (nå gulnet) og 

innrammet i enkle fururammer. Til og med nummereringen av gjenstandene inne i montrene 

har en slik materialitet: tallene er svidd inn i runde trestykker. 

 

Figur 21 De samiske samlinger: fra utstillingen 

  

 Utstillingen er ikke ordnet kronologisk men tematisk, med vekt på å vise mangfoldet i 

samekulturen. Den kulturhistoriske utstillingen er delt i to avdelinger. Den første viser 

tradisjonelle samiske næringsveier, og den andre avdelingen viser samisk duodji. De to 

avdelingene henger fysisk sammen, det er åpent mellom dem. I den første avdelingen er det 

8 vegghengte montrer, en frittstående «monter» midt i rommet som omhandler samisk 

religion med tromme og seidestein, og et «diorama» av en båt med en mannekeng oppi (se 

figur 22). Iver Jåks har malt tre veggfelt: ett bak båten som viser motiver fra helleristninger, 
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og et veggfelt på hver side av rommet som viser henholdsvis sommerflytting (kvinneraide) 

og vinterflytting (viser ulike typer pulker). 

 

Figur 22 De samiske samlinger: fra utstillingen 

De 8 montrene langs veggen har temaer fra tradisjonelt samisk næringsliv. Disse 

temaene er:  

1. «Samekultur ved kysten» 

2. og 3. «Jordbruk» 

4. «Skogen» 

5. «Ferskvannsfiske» 

6. «Skogssamer» 

7. og 8. «Reindrift» 

 I åpningen mellom de to rommene eller avdelingene i den kulturhistoriske 

utstillingen står en frittstående, åpen monter av samme type som den som presenterer 

samisk religion. I denne monteren henger to kopier av trommer.  

 I det andre rommet er et diorama bestående av et reinsdyr som trekker en pulk. 

Oppe i pulken sitter en mannlig mannekeng ikledd samedrakt. I tillegg til dioramaet, ser jeg 
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også et telt, en vevstol og en frittstående monter med ulike tekstiler i tillegg til nok et 

«åpent» monter med to mannekenger ikledd tradisjonell samisk drakt. I en monter i vinduet 

vises eksempler på samisk duoddji. Langs veggene er det montert i alt 13 montrer som viser 

eksempler på samisk duodji, ordnet etter materiale. Temaene her er: 

1. og 2. «Skinn og tekstil» 

3. og 4. «Duodji av tre» 

5. «Teger» 

6. og 7. «Kniver» 

8. «Horn»: skjeer 

9. «Horn»: belter 

10. «Horn»: diverse 

11. og 12. «Tinntråd» 

13. «Garvet reinskinn»  

 

Figur 23 De samiske samlinger: fra utstillingen 

 Det er to panel av Iver Jåks i denne avdelingen; ett mindre med tre symboler fra 

samiske trommer, og et stort panel bak den lappiske ekvipasjen, også med symboler fra 

samiske trommer og med et slags hjul hvor ulike symboler er koblet sammen.  
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 Utstillingens struktur og layout kan sees på forskjellige måter: Slik den står i dag, eller 

slik den opprinnelig var, slik jeg leser den når jeg går alene, eller slik guidene bruker 

elementene i utstillingen for å fortelle om samenes kultur og historie260. Jeg har valgt å ta 

utgangspunkt i slik utstillingen står i dag (2011), og slik jeg som besøker leser den når jeg går 

alene i utstillingen. Så legger jeg til informasjon om hvordan utstillingen har blitt endret, og 

hvordan guidene presenterer den, der jeg finner det nødvendig. 

 Som nevnt har utstillingen blitt noe endret siden 1986. Den største endringen er som 

nevnt at den første delen av utstillingen som rommet arkeologiske funn, har blitt tatt bort og 

erstattet med et utstillingslokale for samisk kunst. Monteren med runebommen som 

opprinnelig sto i det første rommet er flyttet inn til det andre rommet som viser ulike 

næringsformer. Dette har ført til at noe av den opprinnelige sammenhengen i utstillingen 

har blitt borte. Dette sees i tekstheftet man kan låne i resepsjonen261. Tekstene i heftet 

følger besøkerens gang rundt i utstillingen, og temaene i denne gangen er: «Kystsamer», 

«Jordbruk», «Skogen», «Ferskvannsfiske», «Skogssamer» og «Reindrift». Deretter kommer 

et avsnitt om samisk før-kristen religion, og en tekst om den samiske jakt- og fangstkulturen. 

Så følger tekster om «Duodji redskap», «Båten» og «Pulken», dernest en tekst om 

utviklingen av samiske samfunnsliv og så flere tekster om duodji: «Tredoudji», «Kniven», 

«Horn» og «Tinntråd». Nummereringen av montrene gjør det ¨logisk¨ for besøkeren å følge 

denne gangen gjennom utstillingen. Utstillingen har ellers en ganske åpen struktur. Guidene 

begynner runden i utstillingen ute i hallen hvor de med utgangspunkt i Iver Jåks` relieff 

Gudens dans gir en innføring i samisk mytologi. Deretter fortsetter guidene omvisningen i 

den kulturhistoriske utstillingen med utgangspunkt i monteren med kopien av Anders 

Poulsens tromme. Dette gir en innfallsvinkel både til samspillet med naturen og 

naturkreftene og til fortellinger om kristen misjonering. At utstillingen er så pass åpen kan 

nok være litt både og. En guide gir utstillingen en sammenheng og helhet som kanskje ikke 

er helt åpenbar for de som går rundt på egen hånd. 

                                                             
260 Ved besøket i 2013 viste Berit Åse Johnsen, seniorkonsulent ved fagavdeling for kultur, historie og 

samtid meg rundt i utstillingen og fortalte om utstillingens historie, og om hvordan guidene bruker 

utstillingen.  

261 Takk til Berit Åse Johnsen som lot meg få et slikt hefte. "Sami Museum Karasjok. Guide in English.,"  

(Sámiid Vuorká-Dávvirat). 
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 Alle tekstene i utstillingen er på norsk. I resepsjonen kan man også få lånt tekst-

hefter på andre språk. Jeg har allerede omtalt utstillingstekstenes materielle inntrykk: 

maskinskrevet på gulnet papir, klebet opp på kartong og innrammet i rammer med enkle 

furulister. Ingen slit-og-sleng mentalitet her, ingen flisete laminerte plastark. I tekstene slås 

det fast at fellesskap med naturen og naturkreftene, også samarbeid samer i mellom, er 

grunnideer i det samiske samfunnet. Det samiske samfunnet fremstilles slik som et økologisk, 

harmonisk og fredelig samfunn. Dette samfunnet er i følge utstillingstekstene truet og på vei 

til å bli ødelagt av majoritetssamfunnet som gjør inngrep både i naturen og i det samiske 

samfunnet. Det er to typer fortid som vises i denne utstillingen: den ekte, ordentlige 

samekulturen, fra før påvirkning fra andre kulturer, altså en ¨ren¨ samekultur. Så fortelles 

det i utstillingstekstene om hvordan denne kulturens livsgrunnlag ble påvirket av og måtte 

endres som følge av påvirkning utenfra, en påvirkning som førte til ¨økologisk forstyrrelse¨.  

  Gjenstandene er utstilt i montrer, med merking som viser til opplysninger i teksten. 

Denne teksten gir kun opplysninger om type gjenstand, man får ikke vite noe om alder, sted, 

tilvirkere eller eiere262. Unntaket er trommen. Her forteller teksten at denne trommen er en 

kopi av en tromme som museet har fått deponert. Den har opprinnelig tilhørt Anders 

Poulsen fra Varanger, født i Torne lappmark, som ble stevnet til Vadsøtinget i 1692. Før den 

endelige domsavgjørelsen falt ble Anders Poulsen drept i Vadsø av ¨en forrykt person¨.  

 I den delen av utstillingen som handler om duodji er nyere gjenstander utstilt 

sammen med eldre, som for eksempel en møteklubbe av dekorert reinsdyrhorn og en 

klokkereim med tinntråddekorasjon. 

 Foruten materialbruken, som jeg har omtalt tidligere, er et av de mest iøynefallende 

trekkene ved utstillingen de fem veggpanelene av Iver Jåks. To av panelene viser raider. De 

tre andre panelene, som alle er i det tredje rommet, har symboler hentet fra helleristninger 

og samiske trommer. I følge Berit Åse Johnsen som viste meg rundt i utstillingen, kan dette 

tolkes som Iver Jåks` kunstneriske inngang til historien om et skriftløst samfunn. 

 Et annet iøynefallende trekk ved utstillingen er de frittstående elementene i rommet 

og da særlig teltet og de to dioramaene. Jeg har valgt å kalle disse fremstillingene for 

dioramaer selv om de ikke er dioramaer i ordets rette forstand. De står ikke på en opphøyd 

                                                             
262 Arkivet som evt. inneholdt slike opplysninger brant på 1960-tallet, i følge Berit Åse Johnsen. 
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scene, men er plassert direkte på gulvet. De er heller ikke omgitt av glass eller monter, noe 

som gir en umiddelbarhet til nærhet til publikum. Bortsett fra noen steiner som er lagt under 

elvebåten, er det ikke gjort noen forsøk på å illudere landskap eller årstid. Isteden står hvert 

diorama i forhold til et av Iver Jåks` veggpanel. Elvebåten står foran et veggpanel med malte 

motiver hentet fra flere tusen år gamle helleristninger. Reinsdyret som trekker en pulk står 

foran et panel med motiver hentet fra samiske trommer og et stort sirkulært motiv hvor Iver 

Jåks har kombinert de ulike motivene i et komplekst samspill.  

 

Figur 24 De samiske samlinger: fra utstillingen 

Verken dioramaet med elvebåten eller dioramaet med reinsdyr og pulk er opprinnelige i 

utstillingen. Elvebåten ble satt inn på 1990-tallet, etter at den hadde deltatt på en utstilling i 

Sverige. Mannekengen er visst nok laget etter forbilde av en reell person. Dioramaet med 

reinsdyret og pulken er en kombinasjon av elementer med ulikt opphav. Mannekengen og 

pulken kommer fra Norsk postmuseum i Oslo263. Dette ble satt sammen med et utstoppet 

reinsdyr som museet allerede hadde utstilt i et barnerom.  

                                                             
263 Norsk postmuseum flyttet i 2003 fra lokaler i Oslo til Maihaugen på Lillehammer. Dette beskrives 

nærmere i kapittel 5. 
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 Den kulturhistoriske utstillingen har omtrent ingen fotografier264. I følge Berit Åse 

Johnsen er dette et bevisst valg. Dels skyldes det at man ønsket å la gjenstandene tale for 

seg selv, dels skyldes det også problematikk knyttet til bruk av gamle fotografier. Ved De 

samiske samlinger har de isteden valgt å vise fotografier i egne utstillinger. Et eksempel på 

en utstilling basert på fotografi, riktig nok nyere fotografi, er utstillingen Mangfold og kultur i 

Sápmi, en samtidsdokumentasjon som viser ni samer og deres miljøer, fra hele Sápmi. I 2013 

ble denne utstillingen vist i korridoren utenfor rommene til den faste utstillingen.  

 Den faste kulturhistoriske utstillingen har heller ingen kart. Det fortelles ikke hvilke 

nasjonalstater som er en del av Sápmi. Det er heller ingen kart i de engelskspråklige 

guideheftene besøkende kan få låne. Det er få stedshenvisninger i utstillingen. Det fortelles 

for eksempel ikke om hvor de ulike næringstilpasningene finner sted, annet enn referanser 

til ulike naturmiljøer, som for eksempel «i skogen» eller «ved sjøen». 

 Samekulturen er en utstilling som riktig nok har vært gjennom noen endringer, men 

totalinntrykket har stått ganske uforandret siden 1986. Utstillingen har tålt tidens tann 

forbausende godt – noe som nok kan tilskrives materialbruken. Det mest iøynefallende er 

materialbruken og designen, som i all sin beskjedenhet likevel gjør et inntrykk. Sammen med 

vinduer som trekker naturen inn bidrar materialvalget til å understreke den samiske 

kulturens nærhet til naturen. Museumsbygget og den kulturhistoriske utstillingen kan sees 

som et totalkunstverk. Bygget harmoniserer med naturen, og designet og den kunstneriske 

utsmykningen til Iver Jåks harmoniserer med bygget – og naturen.  

 Basisutstillingen har blitt stående lenge fordi man har gått med planer om nybygg og 

utvidelse. Da jeg besøkte De samiske samlinger høsten 2013, var det planer om å lage en ny 

basisutstilling som tar utgangspunkt i en samtidsdokumentasjon. Samtidig knyttet det seg 

stor usikkerhet til museets fortsatte eksistens265. 

 

                                                             
264 Unntaket er tre svart-hvitt fotografier montert på en tavle ved teltet. 

265 Eierstyret i De samiske samlinger mener at museet har fått lite igjen etter at fire samiske museer ble 

konsolidert i 2006, og har sagt opp avtalen med RDM. Som følge av dette må RDM, med ni ansatte og trolig 

store deler av kunstsamlingen, flytte ut av museumsbygget inn 31.12.2013. Hvilke konsekvenser dette får 

for tilbakeføringsprosjektet Bååstede er foreløpig uavklart. Se Larsen, "Museet som holder på å miste alt."; 

"Vil ha samisk kunstmuseum i Tromsø," NRK Sápmi: http://www.nrk.no/sapmi/vil-ha-samisk-

kunstmuseum-i-tromso-1.11356125 2013.  
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Figur 25 Varanger samiske museum (VSM) 

 

SJØSAMENE VED VARANGERFJORDEN – VÁRJJAT SÁMI MUSEA – VARANGER SAMISKE 

MUSEUM (VSM) 266 

 

  

Jeg besøkte Varanger Samiske Museum i juni 2012. En regnfull onsdag hvor skydekket lå lavt 

over Varangerhalvøya ankom jeg Varangerbotn om morgenen, etter å ha kjørt med buss fra 

Kirkenes langs sydsiden av Varangerfjorden. I Varangerbotn, innerst inne i Varangerfjorden, 

ligger muset med ryggen mot Riksveien og hovedinngangen vendt ut mot fjorden.  På 

området mellom museet og fjorden er det også satt opp gamle hus. En merket sti går fra de 

gamle husene og ned til et naturreservat.  

 Varanger Samiske Museum ble opprettet i 1983. Museets hovedmål er å 

dokumentere og formidle sjøsamisk kulturhistorie med fokus på Varangerområdet. Museet 

skal dessuten legge vekt på å dokumentere og formidle samisk forhistorie og samisk samtid i 

                                                             
266 Besøkt juni 2012 
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Finnmark samt samisk håndverk og duodji267. Museet har også ansvar for å formidle 

kulturminneområdet Mortensnes, hvor det har vært kontinuerlig bosetning i 10.000 år. 

Museumsbygget som åpnet i 1995, er tegnet av arkitekt Kjell Borge ved Borgen og Bing-

Lorentsen arkitektkontor. Bygget har en form som baserer seg på tradisjonell samisk 

byggeskikk (se figur 25).  Fra hovedinngangen kommer jeg inn i et lyst og romslig 

resepsjonsområde hvor det foruten inngang til den faste utstillingen Sjøsamene ved 

Varangerfjorden også finnes en kafé, en museumsbutikk og inngang til lekeområde og en 

utstilling om duodji.  

 Den faste utstillingen Sjøsamene ved Varangerfjorden er bygd avdeling for avdeling, 

fra 1995 til 2000. Kjersti Schancke var prosjektleder og Sören Karlson, som da var ansatt ved 

Ájtte, var designer for utstillingen268. 

 Førsteinntrykket når jeg kommer inn i utstillingen Sjøsamene ved Varangerfjorden, er 

at her er det mørkt, og at her er det mange lyder! Det virker som om rommet er befolket av 

mennesker og dyr, jeg hører knitring fra leirbål og måkeskrik, sauer, katter, en hund, joik og 

nyheter på samisk fra en TV. Det er ingen vinduer i utstillingsrommet. Lyset forandrer seg 

flere ganger mens jeg er inne i utstillingsrommet – kanskje skal det illudere et skifte fra dag 

til natt? Og fra vinter til sommer? 

 Utstillingsrommet har en tilnærmet kvadratisk form. Et stort diorama over 

Varangerfjorden er plassert diagonalt og midt i rommet. Utstillingsrommet fremstår dermed 

som ovalt eller båtformet. På hver side av Varangerfjord-dioramaet er det ulike tematiske  

                                                             
267 Kjersti Schanche og  Thorbjørn Bjørkli, Sjøsamene ved Varangerfjorden: en kortfattet gjennomgang av 

historien de siste 10000 år, vol. 2005 ([Vuonnabahta (Varangerbotn)]: Museet, 2005). S. 5. 

268 Takk til Mia Krohg for disse opplysningene. Krohg beskriver idéutformingen og byggingen av 

utstillingen som en ganske åpen prosess hvor mange flere enn de som jeg har navngitt her var involvert. 
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Figur 26 VSM: Varangerfjord-dioramaet 

 

 

avdelinger. Siden det sentrale dioramaet forestiller Varangerfjorden blir venstre side av 

utstillingen tilsvarende sørsida av Varangerfjorden, og høyre siden blir nordsida.  

 Utstillingen er kronologisk oppbygd. Besøkeren starter med å gå til venstre for 

Varangerfjord-dioramaet, altså langs Sørsida, hvor de første temaene handler om isen som 

trekker seg tilbake etter siste istid, og den første bosetningen i området. En rundgang rundt 

Varangerfjorden-dioramaet er med andre ord også en vandring i historien i området 

gjennom 10.000 år; fra siste istid til sjøsameliv anno år 2000. 

 Både på Sørsida og Nordsida er de ulike temaene adskilt fra hverandre ved hjelp av 

silkebannere som går fra gulv til tak. Det er fem slike bannere på hver side. Bannerne er, 

med individuelle variasjoner, noenlunde likt malt for å illudere landskap: fjell og himmel i lys 

blått og grått.   

Utstillingen er delt inn i følgende temaer: 

På sørsida:  1. Isfritt land    diorama: isen trekker seg tilbake 

2. Den første bosettinga  monter 

  3. Steinalderens sluttfase  arkeologiske gjenstander, diorama  
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  4. Siida-samfunnet   diorama 

  (Sommerboplass)   diorama 

På nordsida:  (Vinterboplass)   diorama 

  5. Villreinfangst og tamreindrift monter  

  6. Varangersamene rundt år 1900  diorama 

7. Sjøsame anno 2000  diorama 

 

 Jeg begynner vandringen gjennom utstillingen på Sørsida. Etter det lille dioramaet 

med ryper i snøen, kommer jeg til avdeling 1: Isfritt land. Denne avdelingen har ingen 

tekster eller utstilte gjenstander, men er en tolkning av isen som trekker seg tilbake og av 

dyr på land og til sjøs som kommer til området i kjølvannet av den tilbaketrekkende 

isfronten. 

 

2. Den første bosetninga.  

Denne temadelen har egentlig form som en slags gang som fører inn til temadel 3. 

Temadelen har fem montrer med arkeologiske gjenstander. Til venstre for inngangspartiet er 

en monter med sand i bunnen, hvor de arkeologiske funnene – avslag fra eldre steinalder,  

som er ganske små av størrelse, er hevet opp fra bunnen og lagt på tynne søyler av plexiglass. 

Den neste monteren inneholder ikke arkeologiske gjenstander men bein, horn og skinn. Slik 

kan en steinalderjegers leir kanskje kan ha sett ut.  

På høyre side ser jeg tre montre med arkeologiske gjenstander (av flintlignende materiale, 

kvartsitt og skifer og dekorert keramikk) og en data-skjerm. Montrene er avlange, og de 

arkeologiske funnen er utstilt i en lang vertikal rekke. Det er en estetiserende utstillingsmåte, 

mørkt, spot-belyst, uten tekst i selve monteren. Mellom montrene er det festet en lomme på 

veggen med laminerte, grønne blad med opplysninger om de utstilte funnene (type 

gjenstand/redskap, hvorfra, alder) på fem språk: samisk, norsk, engelsk, tysk og finsk. På 

dataskjermen kan jeg få vite mer om den første bosetninga rundt Varangerfjorden.  Jeg kan 

velge mellom følgende tema: 

 «Folket fra øst?» 

 «Boplassene» 
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 «Redskap og råstoff» 

 «Ressursutnyttelse» 

 «Samfunnsliv» 

 «Steinalder» 

 «Arkeologi» 

Disse tekstene, med mer utfyllende beskrivelser, finnes også på trykk i heftet Sjøsamene ved 

Varangerfjorden som man kan kjøpe i museumsbutikken269. I dette heftet fortelles det blant 

annet at de første innvandrerne mest sannsynlig 

kom østfra. Senere innvandrere kan ha kommet 

både fra øst, sør og vest, og har smeltet sammen 

med etterkommerne av de første innvandrerne, 

og ”… blitt til det som i historisk tid er 

dokumentert som samiske folkegrupper”270.  

 

3. Steinalderens sluttfase. 

Temadelen som omhandler steinalderens sluttfase 

er utformet som en rekonstruksjon av en såkalt 

Gressbakken-tuft.271 Temadelen om steinalderens 

sluttfase har to innganger; fra temadel 2 og fra 

rundgangen rundt Varangerfjord-dioramaet. 

Inngangen fra rundgangen rundt Varangerfjord-

dioramaet går gjennom en åpning i en gressvoll. 

På venstre side står redskaper fra en arkeologisk utgravning stukket ned i torva: en spade og 

en murerskje. Når jeg går gjennom vollen og inn i temadelens rom, er jeg omgitt av 

                                                             
269 Schanche og  Bjørkli, Sjøsamene ved Varangerfjorden: en kortfattet gjennomgang av historien de siste 

10000 år, 2005. 

270 Ibid. S. 7. 

271. I Finnmark er det funnet mellom 300 og 400 gressbakkentufter, som fremstår som nedgravde, 

rektangulære groper i terrenget med voller rundt. Dette er rester etter en type torvhus som ble brukt i 

Finnmark og på Kola i senere del av steinalderen, mellom 2150 og 1850 fvt.  

 

Figur 27 VSM: fra steinalderens sluttfase 

 



144 

 

gressvoller med et ildsted på gulvet som om jeg står inne i en hustuft. Temadelen inneholder 

to montrer med arkeologiske gjenstander, en åpen hylle-konstruksjon med kopier av 

arkeologiske funn som besøkeren kan ta og føle på, ett rekonstruert ildsted med lys og lyd, 

en skjerm som viser lysbilder fra utgravningen av denne hustuften og en dataskjerm med 

utfyllende informasjon. På veggen projiseres ornamentikk fra gjenstander som er utstilt i 

montrene. 

 De to montrene står i forlengelsen av gressvollene i inngangspartiet til temadel 3. Her 

er det nok en gang lagt vekt på estetikk. Gjenstandene er plassert på glasshyller 

som ”svever” i monteren. Dette er visuelt tiltalende, men gir også en indikasjon på at de er 

funnet i ulike lag i gressvollen. Informasjon om gjenstandene finnes på grønne laminerte ark 

på utsiden av montrene. 

På dataskjermen kan jeg lese mer om følgende tema: 

 «Gressbakkentuftene» 

 «Møddingene» 

 «Samfunnsorganisering» 

 «Ritualer, normer og regler» 

 «Dekor med mening» 

 

4. Siida-samfunnet 

Temadelen om Siida-samfunnet består av en monter med gjenstander og to dioramaer; en 

rekonstruert seksjon av et gammeinteriør og en ur-begravelse. Monteren inneholder 

gravgaver funnet i samiske ur-graver i Varanger, blant annet smykker av østlig/baltisk 

opprinnelse.  
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Figur 28 VSM: Siidasamfunnet 

 

  

 

Tema-delen domineres av en rekonstruert seksjon av en gamme. På gulvet i gammen er et 

ildsted med en gryte hengende over. Man hører knitrende lyd fra ildstedet og flakkende lys 

illuderer bålet. Bak ildstedet, plassert i tråd med gammens tradisjonelle inndeling, ser vi en 

samisk tromme plassert i en monter. Trommen er en kopi av Anders Poulssons tromme272. 

Trommen er montert hengende over et speil slik at man også kan se baksiden av trommen.  

 Til høyre for gammen er et diorama som forestiller en ur med en ur-begravelse. Her 

fortelles det om førkristen tro og religion. Gjennom en sprekk i uren kan man skimte en 

rekonstruert samisk ur-begravelse. Oppå og rundt uren er det plassert ulike seider av tre og 

stein.  

Temaene jeg kan lese om på dataskjermen er: 

 «Sidaen» 

 «Romdelingen i gammen» 

 «Før-kristen religion, kristning» 

 «Gudeverden» 

                                                             
272 En kopi av den samme trommen er også utstilt i De samiske samlinger i Karasjok. 
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 «Den samiske tromma» 

 «Gravskikk» 

 «Handel» 

 «Transport» 

 Etter temadelen om sidaen kommer jeg på sett og vis til bunnen av Varangerfjorden. 

Her er det to dioramaer, ett på hver side av ”fjorden”. Dioramaet på Sørsida viser aktiviteter 

knyttet til fiske ved fjorden: fiskehjell til tørking av fiske, øsekar, stamp med line med mer. På 

Nordside-dioramaet vises gjenstander tilknyttet reindriften: på en trekonstruksjon henger 

tørket kjøtt og reinsdyrskinn. Ski står lent opp mot denne konstruksjonen og under ligger en 

hvelvet pulk.  

 

Temadel 5: Villreinfangst og tamreindrift. 

 

Figur 29 VSM: Villreinfangst og tamreindrift 

 Temadelen om villreinfangst og tamreindrift har ingen dioramaer. Den inneholder to 

veggmontrer og én gulvmonter. Som et bølgende bånd gjennom alle veggmontrene løper en 
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reinflokk, laget av gjennomsiktig pleksiglass273.  I den første monteren, som omhandler 

villrein, løper reinflokken inn i og gjennom gamle offerplasser og seider som jeg ser spor 

etter langs trekkruta til reinen. Mellom montrene er det et vertikalt felt hvor tittelen på 

denne er påført, en interaktiv info-skjerm og en lomme med grønne, laminerte blad med 

informasjon om de ulike gjenstandene i montrene. Til høyre for dette er et dobbelt-monter 

som viser henholdsvis eldre tiders tamreindrift mot grå bakgrunn og tamreindrift i nyere tid 

mot rød bakgrunn. Bunnen av monteren er dekket av reinlav. Monteren om eldre tiders 

tamreindrift har illustrasjoner hentet fra eldre etnografiske beskrivelser gravert inn i 

pleksiglassplater. En liten gulvmonter, som også fungerer som benk, viser turist-suvenirer 

med tilknytning til reindrift.  

På dataskjermen kan jeg lese om disse temaene: 

 «Villreinfangst» 

 «Utvikling av reindrift i Varanger» 

 

Temadel 6: Varangersamene 1900 

 Denne temadelen viser en sjøsamisk boplass anno 1900. Temadelen er bygget opp 

som et sammenhengende diorama som viser glimt inn i bolig, fjøs og stabbur og som også 

viser uteaktiviteter som høsting av sennegras og en mannekeng av ei jente i fjæra. I deler av 

et rekonstruert tømmerhus får jeg et glimt inn i stua og kjøkkenet, hvor kaffekjelen står på 

vedovnen, to bøker ligger på bordet og en påbegynt grindvev er festet til veggen. Fra fjøset 

høres lyder av husdyr: rauting og breking. Bakerst i denne temadelen står et helt stabbur. 

Stabburet har på utsiden en vinterside og en sommerside, med snø på vintersiden og ulike 

fangstredskaper på veggen på sommersiden. Døren til stabburet er åpen og jeg kan se inn. 

Inne står ulike redskaper (rokk, kinne, lagget kar med mer), kofter, skaller og grener henger 

under taket. Ved stabburet høres joik.  

                                                             
273 Slike «pleksiglass-reinsdyr» finnes også i den aller første monteren i utstillingen: «Isfritt land». 
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Jeg går videre rundt og kommer til et lite diorama 

bestående av en utstoppet ulv i et lite landskap. 

Vendt ut mot Varangerfjord-dioramaet i midten av 

utstillingsrommet er et diorama som viser ei jente 

som står i fjæra, foran seg har hun en trillebår. Jeg 

får inntrykk av at jenta og paret som ror fiske i 

fjordbasken i det sentrale Varangerfjord-dioramaet 

hører sammen. Er det foreldrene sine hun venter 

på? Ovenfor denne jenta er et gjerde med tørkede 

fiskehoder hengt på stolpene.  

 Innimellom dioramaene er det i alt tre 

veggmontrer som viser gjenstander. Til venstre for 

fjøsdøra er en monter med redskaper av tre 

knyttet til dyrestell, blant annet osteformer og 

melkesiler. Ved siden av ulven er det plassert en  

monter med blant annet sigder, bærplukker, kurv til eggsanking. Ovenfor dette er en monter 

som inneholder blant annet konelue (hornlue) og mannslue, sysaker, spinnehjul og 

grindvever, hornskjeer, veske og veskebeslag. Ved siden av montrene og utenfor 

stabbursdøra er det laminerte grønne plastark som beskriver gjenstandene. 

 

Temadel 7: Sjøsame anno 2000 

 I temadelen Sjøsame anno 2000 vil man vise hvordan sjøsamene lever i dag. Et 

diorama viser et ganske standard stueinteriør anno 2000, med godstolen strategisk plassert 

foran TV `n, omgitt av datamaskin og telefon, møbler, aviser og bøker som kunne vært fra 

hvilket som helst stueinteriør i Norge. Imidlertid er det noen etniske markører her og der 

som viser at dette er et sjøsamisk hjem: samelua på hylla, familieportrettene, en samisk 

kalender, samiske aviser og tidsskrifter og samiske bøker. På TV-skjermen vises lysbilder med 

interiør fra ulike sjøsamiske hjem. 

 Utstillingen er som nevnt ordnet kronologisk slik at en vandring gjennom de ulike 

temadelene rundt Varangerfjord-dioramaet også er vandring gjennom 10.000 års historie i 

Figur 30 VSM: Varangersamene 1900 
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området. Samtidig er det også en tematisk oppdeling, med en tema-del om Siida-samfunnet 

(som også handler om middelalder) og en tematisk del som handler om villrein- og 

tamreindrift.  

 Det mest iøynefallende med utstillingen er det store Varangerfjord-dioramaet. Når 

jeg står i døråpningen inn til utstillingen, omgitt av utstoppede dyr (en bjørn på høyre side og 

ryper på venstre side) ser jeg direkte på Varangerfjord-dioramaet. Bunnen i dioramaet er 

laget av et blankt materiale som reflekterer lyset og illuderer vann. Fremst mot inngangen er 

en robåt med to mannekenger om bord: en mann og en kvinne. De ror fiske: mannen ror, og 

kvinnen øser båten. Over dem flyr en måse. I bakgrunnen er det bygd opp noe som illuderer 

et fuglefjell. Opp av vannet stikker hodet til en sel. Ender og måker svømmer i vannet. Det 

er ”kikkhull” ned i vannet hvor man kan se fisken. Paret i båten viser at her er det den 

sjøsamiske kulturen som er i fokus. Sammen med de andre marine ressursene i 

Varangerfjord-dioramaet viser dette dioramaet at her legges det vekt på nærhet og 

tilpasning til sjøen. I utstillingstekstene på dataskjermene understrekes menneskenes 

tilpasning til og avhengighet av naturen, både marine ressurser og de som finnes på 

landjorda. Reinsdyr har fått sin egen temadel - Villreinfangst og tamreindrift, men i denne 

utstillingen finner man ikke diorama med utstoppede reinsdyr. Derimot er det mannen og 

kvinnen i båten, i Varangerfjord-dioramaet, som utgjør det største og mest iøynefallende 

dioramaet.  

 Utstillingsrommet er uten vinduer, noe som gir kontroll over virkemidler som lys og 

lyd. At lyset skifter mens jeg går rundt i utstillingen (fra sommer til vinter? Fra dag til natt?) 

og at forskjellige lyder som joik, breking, fugleskrik med mer, bidrar til illusjonen som skapes 

både i Varangerfjord-dioramaet og de andre dioramaene i utstillingen. Så å si alle 

temadelene i denne utstillingen, med unntak for seksjonen om villreinjakt og tamreindrift274, 

er dioramaer i en eller annen form. Selv de arkeologiske funnene er kontekstualisert. I 

temadelen om steinalderens sluttfase er de arkeologiske gjenstandene presentert i en 

                                                             
274 Temadelen om villreinjakt og tamreindrift skiller seg ut ved å ikke være diorama men en 

monterutstilling, selv om det er tilløp til kontekstualisering i montrene, så som bruk av reinlav i bunnen av 

en monter. Denne seksjonen skiller seg dessuten ut ved at den bryter den kronologiske gangen i 

utstillingen. Denne seksjonen har sin egen kronologi: «slik gjorde de det for lenge siden (villreinjakt), slik 

gjorde de det i gamle dager (nomadisk tamreindrift), og nå slik gjøres det nå (moderne tamreindrift)».   
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rekonstruert sammenheng – ikke slik de «opprinnelig» var, men i en arkeologisk 

sammenheng, slik de ble funnet under utgravning (se figur 27).  

 At utstillingsteknikken diorama er så dominerende i denne utstillingen får følger for 

bruk av tekst, fotografi, kart og illustrasjoner. Ved første øyekast er det lite av dette i 

utstillingen og det av gode grunner, siden dette ville bidra til å ødelegge illusjonene som 

dioramaene forsøker å bygge opp. Utdypende tekster er samlet på dataskjermene. Her 

finnes også noen få kart og illustrasjoner. Tittel på hver tema-del er gravert inn i plexiglass, 

slik at teksten blir gjennomsiktig og transparent. Den tar ikke så mye plass og virker ikke 

dominerende. Noen illustrasjoner fra Schefferus i temadelen om reindrift er på samme måte 

gravert inn i plexiglass. Tar man seg tid til å lese alt som står på info-skjermene er utstillingen 

faktisk ganske rik på tekst. Alle tekster er på fem språk: samisk, norsk, engelsk, tysk og finsk. I 

montrene er det heller ingen tekst. Informasjon om de utstilte gjenstandene i montrene er 

samlet på grønne, laminerte ark utenfor hvert monter. Informasjonen man får om 

gjenstandene på disse arkene er forskjellig, avhengig av om gjenstanden er utstilt på 

Nordsida eller Sørsida. På Sørsida inneholder montrene gjenstander funnet i arkeologiske 

utgravninger. Tekstene på det laminerte arket har opplysninger om benevnelse/type 

gjenstand, alder, hvor gjenstanden ble funnet og noen ganger også hvor gjenstanden 

opprinnelig kommer fra. Det fremstår som om gjenstandene er valgt ut fordi de er unike og 

spesielle. 

På Nordsida gis det markant færre opplysninger om gjenstandene.  Faktisk får jeg bare vite 

en eneste ting om gjenstanden: benevnelse/type gjenstand. Siden man får vite så lite om 

hver enkelt gjenstand på Nordsida fremstår gjenstandene her som anonyme representanter 

for noe typisk, som for eksempel en «typisk» konelue. Med denne bruken av gjenstander 

fremstår utstillingens Nordside som en tradisjonell etnografisk utstilling, hvor gjenstandene 

er valgt på grunn av sin representativitet.  

 En gjenstand har fått en spesiell behandling i utstillingen. Det er kopien av Anders 

Poulssons tromme, som er utstilt i temadel 5: Siida-samfunnet. Trommen har fått en monter 

helt for seg selv. Monteren er plassert inne i en modell av en gamme, og belyst slik at det 

understrekes at dette er en gjenstand med en helt spesiell betydning. Anders Poulssons 

tromme og historien om denne er viet en hel side på info-skjermen i denne temaseksjonen. 
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  Det kan sees som et paradoks at en av de nyeste og mest moderne av de samiske 

utstillingene baserer seg på den mest gammeldagse utstillingsteknologien, nemlig diorama. 

Men på den andre siden har museet brukt diorama-teknologien som et utgangspunkt for å 

lage en estetisk utstilling – en utstilling som appellerer til sansene, som kan oppleves 

gjennom sanser som syn, hørsel og taktilitet. Her kan man se og høre og til og med ta på275. 

 

OPPSUMMERING AV DE NORSKE UTSTILLINGENE: 
 Som nevnt i begynnelsen av dette kapittelet, er kun et utvalg av de samiske 

utstillingene i Norge tatt med i denne analysen uten at jeg kan hevde at det er et 

representativt utvalg. Det er likevel en bredde i dette utvalget. De samiske utstillingene i 

denne analysen finner sted på ulike museumsinstitusjoner, henholdsvis et nasjonalt 

kulturhistorisk museum (Norsk folkemuseum), et universitetsmuseum (Tromsø museum) og 

to samiske muséer (De samiske samlinger og Varanger samiske museum). Utstillingene er 

laget til ulik tid, og kronologisk fordeler utstillingene seg slik: 

1973 Samekulturen Tromsø museum 

1986 De samiske samlinger  

1990 Samisk kultur Norsk folkemuseum 

1995 - 2000 Sjøsamene ved Varangerfjorden Varanger samiske museum 

2000 Sápmi – en nasjon blir til Tromsø museum 

2007 Samisk samtid Norsk folkemuseum 

  

Både Norsk folkemuseum og Tromsø museum viser en eldre og en nyere utstilling om 

samisk kultur. På begge museene er den eldre utstillingen en relativt tradisjonell etnografisk 

utstilling, mens den nyere utstillingen legger vekt på samisk etterkrigstid og samtid. De eldre 

utstillingene viser samisk kultur slik det var «før». På Norsk folkemuseum er dette «før» 

fastsatt til tiden rundt 1900 f.v.t. På Tromsø museum gis en tre-delt fremstilling av «før»: 

henholdsvis før og etter 1500 f.v.t., og nyere tid/samtid.  

                                                             
275 I temadelen om Steinalderens sluttfase er det utstilt en del arkeologiske gjenstander i åpne hyller, som 

besøkeren kan ta og føle på.  
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 De nyere utstillingene på Norsk folkemuseum og Tromsø museum er ganske 

forskjellig i innhold og budskap, men har noen likhetstrekk i fremstillingsmåten. På Tromsø 

museum understrekes kamp og konflikt. På Norsk folkemuseum fremstilles kamp i ett 

monter om Altasaken, resten av utstillingen er en «slik er det nå»-fremstilling. Ingen av disse 

utstillingene bruker mannekenger eller utstoppede dyr. Det er heller sparsom bruk av 

gjenstander, de er nesten fraværende. Til gjengjeld er det mye bruk av fotografier. Hans 

Ragnar Mathisens kart Sábmi finnes både på Norsk folkemuseum og på Tromsø museum. På 

Norsk folkemuseum er kartet utstilt i den eldste utstillingen, men på Tromsø museum er 

kartet utstilt i den nyeste utstillingen. 

 Utstillingene på de samiske museene er ulike både i fremstillingsform, tidsspenn og 

geografisk avgrensing. Den faste utstillingen på De samiske samlinger er primært 

gjenstandsbasert, med stor vekt på duodji. Reindriften har en stor plass i utstillingen. 

Utstillingsdesignet er preget av en enkel og ærlig materialestetikk, karakteristisk for sen-

modernismen. Visuelt sett er Varangersamene veldig annerledes. Denne utstillingen rommer 

også en rekke gjenstander, men montrer med gjenstander er integrert i og til tider nærmest 

gjemt vekk i de visuelt dominerende dioramaene. Utstillingen på De samiske samlinger skal 

dekke hele det samiske området og har diorama både med båt og med reinsdyr. Varanger 

skal bare dekke lokalområdet rundt Varangerfjorden og har et stort diorama hvor båten er i 

sentrum. Ingen av utstillingene på de samiske museene bruker fotografi i særlig grad, i den 

faste utstillingen på De samiske samlinger har de gjort et bevisst valg om å unngå å bruke 

fotografi. 

 

SÁPMI (2007) PÅ NORDISKA MUSEET I STOCKHOLM276  
 Nordiska museet er Sveriges største kulturhistoriske museum. Museet har som 

formål å bevare og levendegjøre minner om liv og arbeide i Sverige, fortrinnsvis i tiden etter 

1520277. Nordiska museet har foruten museumsbygningen på Djurgården en rekke 

                                                             
276 Jeg besøkte utstillingen i 2010 og 2013. 

277 "Nordiska museet. Detta är stiftelsen Nordiska museet.   http://www.nordiskamuseet.se/om-

museet/detta-ar-stiftelsen-nordiska-museet." 
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kulturhistoriske bygningsmiljøer rundt om i Sverige. Museet har ca. 150 ansatte (talt opp 

navn på websiden), og den svenske staten finansierer ca. 67 % av virksomheten278.  

 Museets historie går tilbake til 1873. Da åpnet den Skandinavisk-Etnografiska 

Samlingen dørene for publikum i et leid lokale på Drottningatan i Stockholm. Initiativtager og 

grunnlegger var språkforskeren og kulturhistorikeren Artur Hazelius, som også grunnla 

utendørsmuseet Skansen279. I 1880 donerte Hazelius samlingen sin til det svenske folket, 

museet ble omgjort til en stiftelse og navnet forandret til Nordiska museet. Et nytt 

museumsbygg åpnet på Djurgården, like ved Skansen, i 1907.  

 På tross av museets navn har utstillingene på Nordiska museet hovedsakelig fokus på 

Sverige og svensk kultur. En etnisk kategori som tidlig ble gitt et særlig fokus, var samene. 

Museet har i dag den største samling samiske objekter i Sverige, med 6.300 katalognummer, 

hvorav ca. halvparten ble innsamlet før 1910280. Utstillinger av samisk kultur har vært med 

like fra museets spede begynnelse. I 1874 åpnet nye utstillinger i den andre paviljongen på 

Drottninggatan. I denne utstillingen var det et diorama med motiv fra høstflytting i Lule 

lappmark (se kapittel 5, figur 51)281. Også på friluftsmuseet Skansen var samene en del av 

utstillingene helt fra starten av. En kopi av en sameleir fra Frostviken, befolket med levende 

samer, var på plass da Skansen åpnet i 1891282. 

 Da Nordiska museets nybygg åpnet på Djurgården i 1907 var det med en egen 

«Lappska afdelingen». Denne utstillingen besto av to rom med en systematisk utstilling av 

gjenstander, og restene av ett av Hazelius dioramaer: Den åkande lulelappen283. I 1939 ble 

                                                             
278 "Årsredovisning Stiftelsen Nordiska Museet 2012," Nordiska Museet, 

http://www.nordiskamuseet.se/sites/default/files/public/om_museet/140681_arsredovisning_2012_ko

mplett.pdf. 

279 Frem til 1965 var Nordiska museet og Skansen del av samme organisasjon. Selv om de nå er skilt 

formelt og administrativt er det tette bånd mellom de to organisasjonene. 

280 Eva Silvén, "Staging the Sami - Narrative and Display at the Nordiska Museet in Stockholm.," i 

Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change. NaMU IV., red. Peter Aronsson og  

Andreas Nyblom (Norrköping, Sweden: Linköping University, 2008). 

281 Hans Medelius, Bengt Nystrøm, og  Elisabet Stavenow-Hidemark, Nordiska museet under 125 år  

(Stockholm: Nordiska museet, 1998). s. 258. 

282 Ibid. S. 84-85. 

283  Silvén, "Staging the Sami - Narrative and Display at the Nordiska Museet in Stockholm.."S. 314. 
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etnografen Ernst Manker utnevnt som den første kuratoren for samiske samlinger og samisk 

kultur på Nordiska museet. Foruten å drive forskning på og systematisering av samling og 

arkiv og feltarbeid og innsamling, laget Manker også den permanente utstillingen Lapparna 

som åpnet i 1947284. Istedet for rekker med typologisk ordnede gjenstander, la Manker vekt 

på å vise gjenstandene «… i sitt organiska, funktionella sammanhang»285. Denne utstillingen 

sto relativt uforandret frem til slutten av 1970-tallet, da den ble demontert og erstattet av 

utstillingen Samerna som åpnet i 1981. Denne utstillingen stengte i 2004286. Utstillingen 

Sápmi åpnet i november 2007. Eva Silvèn var blitt ansatt som kurator for mangfold og 

minoriteter i 2003. Hun var ansvarlig for utstillingen sammen med Cecilia Hammarlund-

Larsson (kurator med ansvar for den samiske samlingen) og utstillingsprodusent Amanda 

Creutzer. 

 Som Norsk folkemuseum i Oslo, er også Nordiska museet lokalisert i landets 

hovedstad. Nordiska museet ligger i landlige omgivelser i et velstående strøk, kun en kort 

buss- eller spasertur fra sentrum av Stockholm. Nordiska museet er huset i et imponerende 

byggverk med tårn og spir, i stil ligner det et renessansepalass. Det ligger i et parkmessig 

område ved inngangen til Djurgården. Den store festhallen er museumsbygningens hjerte. 

Hallen løper i hele museumsbygningens lengde, og er åpen helt opp til taket, fire etasjer opp. 

I hallen troner en kolossal statue av Gustav Wasa. Her er kafé, her arrangeres midlertidige 

utstillinger, og fra hallen gir trapper og heis tilgang til museets permanente utstillinger. 

Utstillingslokalene til de fleste mer permanente utstillingene ligger som gallerier rundt hallen 

i tre etasjer oppover. Foruten Sápmi har Nordiska museet andre permanente utstillinger om 

folkekunst, møbler og interiør, smykker, mote og leketøy – for å nevne noe. 

 Utstillingen Sápmi ble produsert i perioden 2005 til 2007287. Et skilt i utstillingen 

forteller at Amanda Creutzer var prosjektleder, og at formgiver var arkitekturfirmaet 

Codesign. På dette skiltet takkes også den samiske referansegruppen og firmaet Bolon AB 

                                                             
284 Medelius, Nystrøm, og  Stavenow-Hidemark, Nordiska museet under 125 år. S. 258-259. Silvén, "Staging 

the Sami - Narrative and Display at the Nordiska Museet in Stockholm..". S. 314-315. 

285 Ernst Manker, sitert i "Utställningar och föreställningar: om samerna, Nordiska museet och Skansen." .S. 

200. 

286 Ibid. 

287 Ibid. S. 203. 
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som lager gulvteppene. Tekstene i utstillingen er på tre språk: svensk, nordsamisk og engelsk. 

I tillegg til tekstene i utstillingen kan man låne eller kjøpe en katalog som beskriver 

gjenstandene i utstillingen. Denne finnes også på flere språk. Man kan også låne en 

audioguide til utstillingen som er tilgjengelig på flere språk288. I forbindelse med utstillingen 

har Nordiska museet gitt ut to publikasjoner: utstillingskatalogen «Sápmi – om att vara same 

i Sverige»289 og et spesialnummer av Nordiska museet og Skansens årbok Fataburen: «För 

Sápmi i tiden».290  

 Utstillingen Sàpmi er plassert i fjerde etasje, i et langstrakt rom med inngang fra 

begge kortsider. Utstillingen er laget slik at man kan oppleve den som en sammenhengende 

fortelling uansett hvilken side man kommer inn i den fra. Som i de fleste andre 

utstillingslokalene på Nordiska museet er det på den ene langsiden et rekkverk og åpen sikt 

ned til hallen. Fjerde etasje er øverste etasje i bygget. Takhvelvingene er synlige og deler 

rommet inn i flere seksjoner, en inndeling som er benyttet slik at hver seksjon er viet et eget 

tema. På den andre langsiden, langs ytterveggen, er det montert et bredt banner fra 

skulderhøyde og oppover. Dette går i hele rommets lengde og bukter seg inn og ut av 

hvelvene. Banneret er opplyst bakfra og forteller med skrift og illustrasjoner hva som er den 

enkelte seksjons tema. Dette buktende, lysende hvite båndet kontrasterer utstillingens 

design for øvrig, hvor fargene er mørke. Gulvet, de fleste montersokler og veggbenker er 

dekket av et slags teppe. Teppet består av store, avlange, uregelmessige trekanter i sort, 

brunt og grått. Dette kan gi assosiasjoner til fjell, særlig i inngangspartiet i seksjon 1, hvor 

teppet dekker en slags uregelmessig formet benk som går et stykke opp på veggen. 

Utstillingsdesignet som helhet gir ved førsteinntrykk utrykk for modernitet og samtidighet. 

Ved nærmere ettersyn opplever jeg det lysende tekstbåndet som en slags tolkning av 

nordlyset og det kantete teppemønsteret som en tolkning av jord og fjell. Sett på denne 

måten er designet en moderne naturfortolkning og kan vel slik sies å være tematisk 

beslektet og en forlengelse av tidligere utstillinger av samisk kultur som vektlegger forholdet 

                                                             
288 Engelsk, svensk, nordsamisk, lulesamisk og sydsamisk. 

289 Silvén, Sápmi - om att vara same i Sverige. 

290 Christina Westergren og  Eva Silvén, För Sápmi i tiden: Nordiska museets och Skansens årsbok 2008, vol. 

2008 ([Stockholm]: Museet, 2008). 
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til og nærheten til naturen. Her i Stockholm er denne naturfølelsen gitt en moderne, urban 

fortolkning291.  

 Det som umiddelbart er mest fremtredende med utstillingen, er det lysende 

tekstbåndet med alle spørsmålene og spørsmålstegnene. Dernest er det utstillingens design 

som faller en i øye: de kantede formene og de mørke fargene. Den store sorte kuben midt i 

utstillingen hvor man kan gå inn og se en video, er også iøynefallende på grunn av sin 

størrelse. Visuelt deler den utstillingsrommet i to, slik at man ikke fritt kan se fra den ene 

siden av utstillingen til den andre. 

 

Figur 31 Nordiska museet, Sápmi (2007) 

 Takhvelvingene deler rommet inn i syv seksjoner, og hver av disse seksjonene er viet 

et eget tema. Selv om disse ikke er nummerert i utstillingen velger jeg for ordens og 

oversiktens skyld å nummerere dem på følgende måte292: 

                                                             
291 Det moderne designet i denne utstillingen har også fått negative kommentarer, se Mattias Bäckström, 

"Den snygga utställningen. När den arkitektoniska formen segrar över innehållet.,"  UtställningsEstetisk 

Forum(2008), http://www.ueforum.se/2005-2010/forum05-10/0806snyggutstallning.php. 
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Seksjon 1: Ett folk i fyra länder. 

Seksjon 2: Spår  

Seksjon 3: Same och svensk 

Seksjon 4: Föremål med historia 

Seksjon 5: Blickar och röster 

Seksjon 6: Sápmi 

Seksjon 7: Samer – ett av världens urfolk  

 

Seksjon 1: Samer – ett folk i fyra länder.  

Vems historia? Vems berättelse?  

 Åpnings-seksjonen har ingen gjenstander eller monter, men består av tekstbåndet, 

en fjell-lignende formasjon, det vil si en benk kledd i samme teppe som gulv og montersokler 

og en transparent filmskjerm på langsiden ut mot hallen som viser film av ulike mennesker 

som beveger seg293.  

På tekstbåndet vises et kart over Sápmi og fakta om den samiske befolkningen. Tekstbåndet 

har også foto av det samiske flagget og foto av ulike samer, unge og gamle, fra før og nå. I 

teksten slås det fast hva utstillingens mål og tema er: 

«Sápmi är en utställning om att vara same i Sverige. En berättelse om möjligheter och 

svårigheter, om makt och motstånd, om rättigheter och orättfärdigheter. Sàpmi vil 

också visa hur samerna har format det svenska och svenskarna det samiska». 

  

Seksjon 2: Spår.  

Vems spår? Vems avtryck? Vad är samiskt? Vad är svenskt?  

I seksjon 2: «Spår» vises en rekke gjenstander fra museets samling: drakt og luer, sjal, 

vesker, sko og skobånd, samesløyd, tinnbroderi og kopper. Seksjonen er oppbygd av 

tekstbåndet, seks glassmontrer med gjenstander, en kommode med skuffer med 

tradisjonelle drakter og to lyttestasjoner. 

                                                                                                                                                                                              
292 Denne nummereringen avviker fra nummereringen i katalogen og gjenstander i utstillingen, siden 

denne katalogen kun omhandler seksjonene som inneholder gjenstander: i alt fire seksjoner. 

293 Filmen var midlertidig ute av drift da jeg besøkte utstillingen i 2013. 
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Tekstbåndet på langveggen viser samtidige fargefotografier av samer i ulike 

situasjoner. På venstre side av teksten vises tre fotografier av tradisjonelle samiske miljøer 

med gjenkjennelige samiske drakter eller snøscooter. På høyre side av teksten vises et 

samtidig fargefotografi av en kvinne ikledd samedrakt, som går ned en gate, med 

billedteksten I Stockholm. Teksten mellom disse fotografiene er: Spår (overskrift). Möten 

mellan människor gör avtryck och lämnar spår. Det samiska kan urskiljas i det svenska och 

det svenska i det samiska. 

De seks glassmontrene med gjenstander har samme form men litt ulik størrelse. 

Selve glassmonteren er rektangulær. Sokkelen smaler av nedover mot gulvet og er dekket av 

teppeflisene, samlet gir dette et litt hardt og ganske «kantete» uttrykk.  Inne i glassmontrene 

er det montert en rekke små glass-staver som lyser opp objektene. Disse tar så pass mye 

plass og er så visuelt dominerende, at det nærmest føles som om de er rekker av miniatyr 

gatelykter. Hver glassmonter er merket i henhold til lånekatalogen «Föremål i utställningen» 

og har en kortfattet forklarende tekst. Gjenstandene er ikke nummerert eller merket på 

annen måte i monteren, publikum må bruke lånekatalogen for å få vite mer om 

gjenstandene. Lånekatalogen har stort sett ganske knappe opplysninger om gjenstanden: 

hva det er for en gjenstand, hvor den kommer fra, når den kom til Nordiska museet og 

museumsnummer. I noen få tilfeller gis en litt mer utdypende beskrivelse. 

Gjenstandsutvalget består av en blanding av gamle og nyere gjenstander med hovedvekt på 

de eldre gjenstandene. Tekstene understreker blandingsformer og impulser utenfra. 

 

Seksjon 3: Same och svensk 

Vem är same? Vem är svensk? Vem är vad? Varför vill du veta? 

I seksjon 3 diskuteres etnisitet og samenes historie og hvordan skiftende syn på 

etnisitet har påvirket samenes historie.  Denne seksjonen domineres av en svart boks midt i 

rommet, en "Black Box". Inne i boksen vises en video. Under tekstbåndet er det plassert en 

slags benk hvor samenes historie fortelles. Ut mot hallen ser vi en rekke med ti fargefoto 

som er portretter av mennesker. 

Illustrasjoner på tekstbåndet har tilknytning til rasebiologiske undersøkelser. Dette 

henger sammen med innholdet i den svarte boksen. Her vises videoen «Bilden av farmor», 

hvor en kvinne forteller om det de trodde var et helt vanlig fotografi i familiealbumet. 
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Fotografiet forestiller farmor og hennes familie. Så oppdaget hun at dette bildet ble tatt i 

forbindelse med rasebiologiske undersøkelser.  

 Under tekstbåndet løper en benk. Over denne benken, under glass, fortelles samenes 

historie frem til i dag. Denne historien er tredelt.  

1. «Lappar och samer» tar for seg tiden frem til ca. 1900. Det slås fast at samene var 

her først, i hvert fall lenge før statsgrensene ble trukket, og folk levde side om side 

uten problemer.  

2. «Lapp skall vara lapp» presenterer tiden fra ca. 1900 og frem til ca. 1950. Samene 

ble i følge rasebiologien kategorisert som en laverestående rase. De måtte beskyttes 

fra det moderne samfunnet, men skulle få fortsette med tradisjonell reindrift.  

3. «Samer blir urfolk» tar for seg tiden fra ca. 1950 frem til i dag. Her fortelles det om 

fremskritt for samer og urfolk i løpet av det siste halve århundret: om samisk 

organisering og FNs urfolksdeklarasjon, men også om diskriminering som pågår den 

dag i dag.  

Kort oppsummert består samenes historie slik den presenteres her, av tre ulike deler: for 

lenge siden var det bra, men så ble det dårlig, men nå går det bedre – men det er en kamp. 

 Ut mot hallen er det montert 10 portrettfotografier av voksne mennesker: eldre og 

yngre, menn og kvinner, alle ganske forskjellige. De 10 personene har forskjellig utseende, 

hår og klær, og noen portretter viser kun ansiktet mens andre gjengir andre hele figuren294. 

Under hvert foto er det en tekst med opplysninger om navn, alder og hvor de har bodd i 

løpet av sitt liv og en kort tekst om hva det betyr for den enkelte å være same. Med 

audioguide kan man lære mer ved å høre hva hver enkelt forteller. Noen eksempler:  

-- Lotta Willborg Stoor: «Âr det det som är det samiska? Att man ska bli intervjuad?» 

-- Victoria Harrnesk:  «…svensk är mer min nationalitetoch samiskhet är min identitet» 

 

 

 

                                                             
294I følge intervju med Eva Silvén (april 2013) valgte de selv hvordan de ville avbildes. 
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Seksjon 4: Föremålens historia. 

Vems saker? Vems kulturarv? Vems historia? Rövat eller räddat? 

  

 I denne seksjonen vises syv utvalgte gjenstander fra Nordiska museets samiske 

samling. Gjenstandene er valgt ut i samarbeide med en samisk referansegruppe295. I tillegg 

til å fortelle om hva gjenstanden er, hvor gammel den er og hvor den kommer fra, fortelles 

også historien om hvordan gjenstanden kom til museet, og personer fra referansegruppen 

kommenterer hvorfor denne gjenstanden ble valgt ut. 

 Hver gjenstand er stilt ut for seg, i en egen glassmonter. Til hver glassmonter er det 

tilknyttet en monter som gir assosiasjoner til en kartotekskuff. I «skuffen» finnes også kopier 

                                                             
295 Den samiske referansegruppen er: Annelie Päiviö, samesløydstiftelsen Sámi Duodji; Linda Mannela, 
Sáminuorra, den nasjonale samiske ungdomsorganisasjonen; Ingwar Åhrén, Gaaltije sydsamiske 
kultursenter, Sonia Larsson, Riksorganisasjonen Same Ätnam; Berit Inga, Ájtte Svenskt Fjäll- och 
Samemuseum; Victoria Harnesk, Svenska Samernas Riksforbund, SSR; Helge Sunna, Sameföreningen i 
Stockholm. 
 

Figur 32 Nordiska museet, Sápmi: Föremålens historia 
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av andre kartotekkort som man kan bla i, og slik få et innblikk i hva den samiske samlingen 

ved Nordiska museet rommer.  

 Teksten på tekstbåndet forteller at alle gjenstander har en historie som også rommer 

fortellinger om deres samtid. I denne seksjonen diskuteres også spørsmål som med hvilken 

rett gjenstandene ble samlet inn, og hvem som egentlig eier gjenstandene? Blant de utstilte 

gjenstandene er det blant annet to trommer og en seide.  

 

Seksjon 5: Blickar och röster. 

Vems blick? Vems röst? Vems berättelse?  

Denne seksjonen har tekstbånd og seks montrer. Tre montre har gjenstander og tre 

montrer er uten, men har tekst og illustrasjoner. Montrene er laget slik at de kan leses fra to 

sider. Sidene har forskjellig tekst, men presenterer beslektede emner. I seksjonen er det 

også to lyttestasjoner for audioguiden. På tekstbåndet handler tekst og illustrasjoner om at 

samene i lang tid har blitt beskrevet av andre, men samtidig og i stadig økende grad opp mot 

vår tid, har sterke samiske røster kommet til uttrykk. 

Tema i de seks montrene er «Skolevesen», «Samisk kunst» (Nils Nilsson Skum og 

Johan Turi), «Samisk språk: tap og revitalisering», «I betrakterens øye»: om leketøy og 

turisme som begge har vært med på å forme synet på samene, «Bakom bildene»: om foto av 

samer; «Å høres og synes»: om fremvekst av samiske media. De doble montrene, som kan 

lese fra begge sider, er med på å understreke dobbeltheten i mye av det materialet som 

fremstilles her. En sak har alltid minst to sider. Det samme reflekteres i illustrasjonene på 

tekstbåndet, hvor man blant annet kan se Ernst Manker som viser elever fra Samisk 

folkhögskola rundt i den samiske utstillingen på Nordiska museet i 1954. De besøkende 

kvinnene bærer samme drakt som mannekengen i dioramaet de betrakter.  

 

Seksjon 6: Sápmi 

Vems märk? Vems rätt? Vem var först? Spelar det roll? 

På tekstbåndet i seksjon 6 er det en skjerm hvor det vises lysbilder. Det er fem montere i 

denne seksjonen, hvorav fire montre med gjenstander og én monter er en sokkel med tekst. 

I ett hjørne står en kommode med fire skuffer, hvor hver skuff inneholder et kart. Det er tre 

lyttestasjoner i seksjon 6. 
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 Tekstbåndet har som vanlig spørsmål på kortsidene. Teksten i midtfeltet handler om 

at mange samer, uansett hvor de bor, kjenner tilhørighet til Sápmi. Samenes tilgang til dette 

området og ressursene der har stadig blitt begrenset, og det foregår rettskonflikter om dette. 

På langsiden er det ingen illustrasjoner utover skjermen som viser lysbilder og klipp fra 

nyhetssaker. Det handler om konflikter: mellom tradisjonelt samisk levesett og den moderne 

verden, konflikter innad i reindriften, konflikter rundt forvaltning av naturressursene, 

konflikter knyttet til gruvedrift,  vannkraft og jakt.  

 Den dominerende monteren i denne seksjonen er monteren med tittel «Rätten till 

renen». I midten er en glassmonter fylt med ulike gjenstander knyttet til reindrift, både 

gammelt og nytt er blandet sammen. På utsiden av glassmonteren er det til sammen fire felt 

hvor tekst og bilder forteller om ulike temaer knyttet til reindrift. Her fortelles det blant 

annet at reinsdyret har blitt et symbol på samisk kultur og samisk identitet. Flere steder i 

tekstene understrekes konflikter. Bare samer som tilhører en sameby kan drive med reindrift. 

De har dessuten særskilte jakt- og fiskerettigheter i visse områder, noe som har ført til 

konflikt med andre samer. Nesten 50 prosent av Sveriges landområde dekkes av den såkalte 

«renskjøtselsretten». Reindrift kommer også i konflikt med det moderne samfunnet og med 

naturverninteresser.  

 En annen monter har tittelen «Rätten till det som marken ger». I en rektangulær 

glassmonter vises redskap til jakt og fiske. Også her blandes gammelt og nytt: de fleste 

gjenstandene er fra siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av1900-tallet, men her finnes 

også et moderne «jakttilstånd» (løyve) og et fiskegarn av nylon. Også her fremheves 

konflikter: det fortelles at samene levde av det som naturen ga, men at kolonisatorer, 

turister og industrialisering har interessert seg for de samme områdene.  Hvem som skal eie 

marken og den økonomiske gevinsten som kan hentes ut av den, er vanskelige spørsmål.  

 En monter har tittelen «Rätten till traditionell kunnskap. Her er tradisjonell kunnskap 

forstått som «den kunnskap som bygger på praktisk erfaring». En rektangulær glassmonter 

inneholder forskjellige eksempler på samisk håndverk, og noen råvarer. Monteren 

domineres av en komse som er en samisk vugge. Også her er det både gamle og nye 

gjenstander. Blant de nye gjenstandene er et memory-spill for barn med bilder av samiske 

bruksgjenstander og et dataspill for barn, begge på samisk.  
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 I monteren «Rätten till självbestämmande» er det utstilt en modell av det svenske 

sametinget, valgsedler, og en fremstilling av samisk politisk historie på 1900-tallet. I teksten 

fremgår det at urfolks rettslige stilling har blitt forbedret gjennom FN og andre 

organisasjoner, men at den svenske staten får kritikk for ikke å ha fulgt opp de 

internasjonale overenskomstene fullt ut.  

 Like ved monteren med modellen av det svenske sametinget står en monter, eller 

strengt tatt en sokkel med glassplate, som har tittelen «Rätten till platsen». Her er teksten 

delt mellom hovedteksten og en tekst som handler om vannkraftutbygging. I sistnevnte 

gjengis utdrag av diktet «Ofredad by» av Paulus og Inger Utsi (1980). Under diktet ser jeg tre 

svart-hvite fotografier som viser flytting av en gamme med traktor, en oversvømt gamme, og 

bygging av demning. I hovedteksten fortelles det at man ikke kan si noe om etnisiteten til de 

som bebodde de nordlige deler av Norden fra isen trakk seg tilbake. Først fra vår 

tidsregnings begynnelse finner man kilder som omtaler mennesker i dette området som 

fenni og skridfinnar, det kan være samene. Fra 1500-tallet ble samene gradvis trengt unna av 

nybyggere, nye nasjonsgrenser og store vannkraftutbygginger. Dette har gitt grobunn for 

konflikter. Begreper som «urminnes hevd» og «sedvanerett» leder også til spørsmål om 

samene ikke bare har bruksrett, men også eiendomsrett til sine tradisjonelle områder. 

 I et hjørne under tekstbåndet står en kartkommode med fire skuffer, med tittelen 

«Rätten till kartet».  Kommoden har en kantet form med skrått «tak» og skrånende vegger. 

Taket, det vil si toppen på kommoden er dekket med brun og grå teppeflis. Samlet gir dette 

inntrykk av en fjell-formasjon. Kommoden har fire skuffer som inneholder ett kart hver296. 

Teksten forteller blant annet at kart ble tegnet av oppdagere og kolonisatører. Grenser ble 

gjort gyldige og fikk kraft gjennom å bli nedtegnet på kart, dokument som senere har blitt 

brukt i rettsprosesser. 

 

                                                             
296 De fire kartene er: 1: Carta Marina fra 1537. 2: kart over Sápmi – samernas land. Tegnet av Anders 

Suneson, Samiskt informationscentrum. 3: kart over Samebyarnas betesområde, copyright 

Bakgrundskartor Lantmäteriet. 4: Gränsdragningskommissionens karta. I samtale med Eva Silvén april 

2013 sa hun at dette kartet må oppdateres da det har vært flere rettssaker siden dette. Særlig gjelder dette 

samenes tilgang til kysten. 
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Seksjon 7: Samer – ett av värdens urfolk. 

Denne seksjonen inneholder tekstbånd med bare tekst, uten illustrasjoner. På gulvet er det 

tre sokkelmonter297. Langs veggen står en glassmonter. Seksjonen har også en lyttepost. 

Siden man kan komme inn i utstillingen fra begge sider er den laget slik at den kan leses 

begge veier. Seksjon 7 kan derfor være det første publikum møter, hvis de kommer inn i 

utstillingen denne veien.   

Teksten på tekstbanneret er todelt. Den største delen har overskriften Sápmi, og 

samme tekst og fakta om samer som på tekstbanneret i seksjon 1, men uten illustrasjonene. 

En mindre del av tekstbanneret har en tekst som forteller at samer er ett av verdens urfolk, 

med en historie som strekker seg tilbake til før Sverige, Norge, Finland og Russland ble til de 

statene de er i dag. 

 De tre sokkelmontrene handler om urfolk. En av sokkelmontrene har tekst som 

handler om definisjonen av urfolk, samt ILO-konvensjonens §169 fra 1989 om urfolk. De to 

andre sokkelmontrene viser skiftende bilder, navn på ulike urfolk og portrettfoto av 

medlemmer av ulike urfolk.  

 Én monter er en mer tradisjonell glassmonter som inneholder en gjenstand: en 

brudekrone av bjørkerot-teger, laget av Margit Kitok-Åström i 1967.  

 Utstillingen er ikke ordnet kronologisk, men er delt inn i fem ulike tema som gir 

besøkeren ulike perspektiv på hva det betyr å være same. Seksjon 1 og seksjon 7 er 

innledninger til utstillingen: i seksjon 1 presenteres samene i et nordeuropeisk perspektiv, 

mens i seksjon 7 presenteres samene i et globalt perspektiv som ett av verdens mange urfolk. 

Selv om utstillingen er ordnet etter tema finnes det likevel en slags kronologi i fremstillingen 

av samenes historie som presenteres som en tre-delt fortelling i seksjon 3: 

1. Den første delen av fortellingen går fra de tidligste tider og frem til slutten av 1800-tallet, 

hvor det fortelles at i de tidligste tider var det ingen grenser eller skiller mellom samer og 

svenske.  

                                                             
297 Det jeg kaller sokkelmonter er en monter uten glassboks. Monteren består av bare sokkelen, hvor topp-

flaten er benyttet til tekst eller bilder. 
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2. Den andre delen dekker perioden fra slutten av 1800-tallet og frem til ca. 1950, forteller at 

samene utsatt for rasisme og kategorisert som en laverestående rase som måtte beskyttes 

fra det moderne samfunnet.  

3. Den tredje delen tar for seg tiden fra ca. 1950 og frem til i dag. Nå skjer en rekke 

fremskritt for samenes livsstil og rettigheter. Likevel er dette ikke en ubetinget 

suksesshistorie: mange sliter med gamle traumer, og rester etter den gamle rasismen lever 

den dag i dag.  

Samenes historie i denne kronologiske fortellingen er en fortelling om at først var alt bra 

men så ble det gradvis verre, så ble det skikkelig ille, og nå går alt mye bedre – men det er en 

evig kamp. 

 Utstillingen stiller flere spørsmål enn den gir svar. Hver seksjon stiller en rekke 

spørsmål. Disse spørsmålene gis først og fremst på tekstbåndet langs veggen, i store 

bokstaver og med andre fonter og farger enn resten av tekstene i utstillingen. Slik fremheves 

spørsmålene. De blir øyenfallende og er noe av det første man merker seg når man kommer 

inn i utstillingen. Spørsmålene oppfordrer besøkeren til å gjøre sine egne refleksjoner basert 

på de andre tekstene, illustrasjonene og gjenstandene. Et annet særtrekk ved tekstene er 

hyppig bruk av sitater. Det er to typer sitater: sitater om samer, som hovedsakelig er av eldre 

dato, og sitater hvor samer selv kommer til orde. Sistnevnte er hentet fra nåtiden. I disse 

sitatene brukes pronomenet «vi» i betydningen «oss samer». I de andre sitatene og i 

museumstekstene for øvrig, brukes pronomenet «de» og «dem» om samene. Slik blir det 

tydeliggjort når samenes egne stemmer slipper til. Særlig er dette tydelig i seksjon 3 og i 

seksjon 4. I seksjon 3 er det ti nålevende samiske personer som forteller om hva det betyr 

for dem å være same. Dette kontrasterer med fortellingen i den sorte boksen, altså videoen 

om bildet av farmor, hvor det å være same blant annet betød at man ble målt og fotografert 

i rasebiologiens tjeneste. De samiske stemmene kommer også tydelig frem i seksjon 4 som 

handler om gjenstandenes historie, hvor medlemmer av en samisk referansegruppe 

kommenterer gjenstandene. I denne seksjonen veves flere historier og fortellinger rundt 

hver enkelt gjenstand. Dette er gjenstandens samiske forhistorie presentert gjennom 
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kommentarer fra referansegruppen298: Hvor den kom fra, når den ble laget, hva den har blitt 

brukt til? Hva er gjenstandens museumshistorie - når kom den til Nordiska museet, hvem 

samlet den inn? Og til slutt: gjenstandens betydning og historiske symbolverdi i dagens 

samiske samfunn. 

 Det er utstrakt bruk av fotografier i utstillingen, både eldre og nyere. Flere steder i 

utstillingen både kommenteres det og demonstreres at et fotografi ikke bare en 

reproduksjon av virkeligheten eller et slags vindu inn til fortiden. Den sorte boksen i seksjon 

3 er bygd opp rundt et gammelt foto av farmor og hennes familie, som altså viste seg å være 

alt annet enn et vanlig familiefotografi. I seksjon 5 kommenteres fotografienes flertydighet i 

monteren Bakom bildene. I seksjon 3 er også de ti fotografiske portrettene utstilt, portretter 

av samtidige samer som i tekst og lyd forteller om hva «det samiske» innebærer for hver 

enkelt. 

 Utstillingen begynner og slutter med et kart over Sápmi. I seksjon 6 er det en 

kommode med fire skuffer som har tittelen Retten til kartet. Her vises det at kart er et 

maktspråk. De tidlige kartene ble tegnet av oppdagere og kolonisatorer. Grenser ble 

nedtegnet på kart og dermed gjort gyldige. Kart har også blitt viktige dokumenter i 

rettsprosesser. 

 Utstillingen er laget med et klart post-kolonialt perspektiv, hvor det fokuseres på 

grenseområder, blandingsformer og spor etter møter mellom mennesker. Dette er særlig 

tydelig i seksjon 2, hvor de fleste gjenstandene fra museets samiske samling vises, i montre 

hvor gamle og nye gjenstander blandes og hvor blandingsformer og lån til og fra samisk og 

svensk kultur understrekes. Utstillingen har ingen dioramaer. 

 Konflikter er ikke det som umiddelbart er i øyenfallende i denne utstillingen, men en 

betoning av konflikter finnes gjennomgående i utstillingstekstene. Særlig ser jeg dette i 

seksjon 6 ved monteren om «Reinsdyr og reindrift» og i monteren om «Retten til landet». 

                                                             
298 Ett av formålene med utstillingen er å vise frem gjenstander fra Nordiska museets samiske samling. 

Dette var ikke uproblematisk, siden så mange gjenstander var samlet inn på et tidlig tidspunkt, og ut i fra 

et bestemt perspektiv på hva «det samiske» er. Kan samlingen slik være tvangstrøye som tvinger 

utstillingene inn i stereotype fremstillinger av samisk kultur? En av måtene å løse dette på var å veve 

Nordiska museets historie inn i fortellingen, se Silvén, "Utställningar och föreställningar: om samerna, 

Nordiska museet och Skansen." 
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Kanskje er det utstillingens urbane design i kombinasjon med tekstene i spørsmålsform som 

på en måte «ufarliggjør» konfliktnivået?  

 

 ÁJTTE SVENSKT FJÄLL- OCH SAMEMUSEUM299 

 

 Ájtte er lulesamisk og betyr lagringsbod, stabbur. Ájtte Svenskt Fjäll- och 

Samemuseum (heretter kalt bare Ájtte) er det svenske hovedmuseet for samisk kultur, 

spesialmuseum for fjellkjedens natur og kultur og informasjonssenter for fjellturister. 

Museets opprinnelse kan spores tilbake til den Strømska samlingen som vil si Landsfiskal 

Erland Strøms samling av samiske gjenstander, først og fremst bestående av samisk sølv. 

Denne samlingen ble innkjøpt av Norrbottens museum, som deponerte denne til Jokkmokk. 

Jokkmokks museum, innviet i 1966, ble bygget for å huse denne samlingen. På begynnelsen 

av 1970-tallet ble idéen om et nasjonalparksmuseum koblet sammen med idéen om at 

Sverige skulle få et samisk hovedmuseum. I 1983 ble stiftelsen Ájtte Svenskt Fjäll- och 

Samemuseum grunnlagt av staten, Norrbottens läns kommune, Jokkmokk kommune, SSR 

                                                             
299 Besøkt i 2010 og 2013 

 

Figur  33 Ájtte Svenskt Fjäll och Samemuseum 
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(Svenska Samernas Riksforbund) og Riksforbundet Same Ätnam. Regjeringen og det svenske 

elektrisitetsverket Vattenfall bidro med penger, og museet ble innviet i 1989300. Museet har i 

tillegg til de faste utstillingene også et uteområde og en fjellhage samt Ája, som er arkiv og 

bibliotek. Museet har både naturhistoriske og kulturhistoriske samlinger. Kjell-Åke Aronsson 

er direktør for museet, som har rundt 25 ansatte301.  

 Museet ligger sentralt plassert i Jokkmokk, men er omgitt av høye furutrær og 

bærlyng, noe som gir inntrykk av at det ligger i naturen. Blant furutrærne utenfor museet er 

det reist en kopi av en ájtte, og en eldre torvgamme er også oppsatt her.  

Utstillingsbygget fra 1989 er koblet sammen med bygningen fra 1966. Man kommer først inn 

i den eldre museumsbygningen og «Gamla hallen». Her er resepsjon, museumsbutikk og 

inngang til Restaurant Ájtte. I den store hallen kan det være skiftende utstillinger. Sommeren 

2013 var det en utstilling med fotografier av ulike nordiske folkedrakter, inkludert samiske 

drakter. Her står også en stor 

lavvo302 man kan gå inn i. Bak 

lavvoen, ved inngangen til de 

faste utstillingene, er restene av 

et diorama. Da jeg besøkte 

museet i 2010 var det et diorama 

her som viser et møte mellom en 

samefamilie og en birkarl303. 

Dette er tatt bort i 2013.  

Fra den gamle hallen er det 

sommeren 2013 to innganger til 

utstillinger: en inngang som leder inn til de faste utstillingene, med tittelen «Här i Sápmi – 

                                                             
300Larsson, "Den etniska identiteten & museet: den samiska identiteten vid Ájtte, Svenskt fjäll- och 

samemuseum." s. 6-7. 

301 "Ájtte. Wikipedia.org: http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%81jtte." 

302 På svensk: tältkåtan 

303 Birkarler var handelsmenn med enerett til å handle med samene. Etter hvert fikk de også rett til å 

kreve inn skatt på vegne av den svenske kongemakten. Se Larsson, "Den etniska identiteten & museet: den 

samiska identiteten vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum." 

Figur 34 Ájtte, Gamla hallen 
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om landet och folket», og en inngang som leder til en temporær utstilling av samisk 

kunsthåndverk, et rom for barn og rom hvor man arbeidet med en ny utstilling. I 

museumsbygningen fra 1989 er grunnplanens utforming inspirert av formen på et 

reinskillingsgjerde, med et sentralrom i midten («Runda rummet») som gir tilgang til en 

rekke rom med utstillinger rundt dette. Dette gir en fleksibel utstillingsstruktur, hvor deler av 

utstillingen kan være stengt eller under omarbeidelse uten at dette berører andre deler av 

utstillingene nevneverdig304.  Det er i alt syv forskjellige utstillinger, medregnet korridoren 

som leder fra «Gamla hallen» og inn til «Runda rummet». De syv utstillingene er, ordnet i 

kronologisk rekkefølge: 

 Tidens gång, innviet 1989 

 Nybyggarliv, innviet 1989 

 Att reda sig – Bierggit, innviet januar 1992 

 På väg – Jåhtet, innviet januar 1993 

 Dräkt och silver – till skydd och prydnad – Suodje – Buolvas Buolvvaj, innviet 

november 1997 

 Trumtid – i livets favn - Goabdesájgge – iellema asken, innviet juni 2002 

 Laponia – mitt och världens arv – Mijá ednama, innviet juni 2005 

De ulike utstillingene har forskjellige tema og er laget til ulik tid og fremstår som selvstendige 

utstillinger. Til sammen utgjør disse utstillingene fortellingen «Här i Sápmi – om landet och 

folket». Ved å se disse utstillingene får man altså et innblikk i hvordan man lever her i Sápmi. 

Tekstene i utstillingene er på lulesamisk og svensk. Besøkeren kan dessuten låne eller kjøpe 

teksthefter på en rekke andre språk. I det følgende vil jeg gi en kortfattet beskrivelse av hver 

enkelt utstilling, for deretter å komme med noen oppsummerende bemerkninger. 

                                                             
304 Jeg har besøkt museet to ganger: i 2010 og i 2013. I 2010 var det en utstilling med tittelen «Alven» i ett 

av disse rommene. I 2013 var denne utstillingen tatt bort, og ny utstilling var under utarbeidelse. Arbeidet 

med den nye utstillingen berørte imidlertid ikke utstillingene i de andre rommene. Da jeg besøkte museet 

i 2010 var det også et eget rom for fjellinformasjon. Dette var tatt bort i 2013. 
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TIDENS GÅNG (1989)305  

 Jeg begynner med utstillingen «Tidens gång» siden det er denne som leder besøkeren 

inn til «Runda rummet» og de andre utstillingene. Ved inngangen er det en tekst hvor 

fortellerne presenterer seg: her møter du noe av oss, vi om har levd her siden isen dro seg 

tilbake, vi har alle vært avhengige av naturen rundt oss. Jeg går gjennom en lang korridor, 

hvor veggene er malt i mørke farger. Jeg kan så vidt ane konturer av trær, at det er en skog. 

På den venstre langsiden illustreres tidens gang ved hjelp av ti mannshøye pappfigurer; 3 

kvinner og syv menn. Hver skikkelse har en kortfattet tekst og en gjenstand, og 

representerer en periode.  

Ved å gå gjennom denne korridoren gjør besøkeren en tidsreise gjennom 6000 år og frem til 

vår tid. På kortveggen for enden av korridoren, ved inngangen til «Runda rummet», er det 

malt et stort kart hvor det vanlige synspunktet er snudd: istedenfor å lese kartet fra syd mot 

                                                             
305 Blant de som har laget denne utstillingen var utstillingsprodusent Thoma Öberg og designer Sören 

Karlsson, tekster ble laget av John E. Utsi og Thomas Öberg og oversatt til samisk av Nils-Erik Spik. 

Veggmaleriet er utført av Lennart Holmbom, og Nordkalotten og Sápmikartet er laget av Hans Ragnar 

Mathisen. Utstillingskatalogen mangler samisk tittel og årstall for når denne utstillingen ble laget.  

Figur 35 Ájtte: Tidens gång 
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nord som vanlig, leses her kartet fra nord og sydover. Ved siden av kartet er en halvklode, 

den nordlige halvkule, med navn på ulike urbefolkninger som er bosatt i dette området. 

Kartet og halvkloden er laget av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen som også 

har laget kartet Sábmi som er utstilt på Norsk folkemuseum og i utstillingen Sápmi – en 

nasjon blir til  på Tromsø museum. Ved siden av denne halvkulen er et tekstskilt med FNs 

deklarasjon om urfolks rettigheter fra 2007, og hvor det kommenteres at det er gledelig at 

disse rettighetene slås fast i en slik deklarasjon, men at det egentlig er helt selvsagte 

rettigheter. Det store kartet har et dikt av Nils Aslak Valkeapää. Jeg går deretter gjennom en 

døråpning i kartet og kommer inn i «Runda rummet». 

 «Runda rummet» er uten gjenstander 306. På veggene er det i duse farger malt et 

landskap. Herfra leder en rekke døråpninger inn til de forskjellige utstillingene. 

 

 

                                                             
306 I 2010 sto en naturalistisk skulptur av et reinsdyr i midten av rommet. I 2013 var denne borte og 

rommet var tomt. 

Figur 36 Ájtte: Runda rummet 
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NYBYGGARLIV (1989)307 

 I denne utstillingen følger vi en nybyggerfamilie og deres aktiviteter gjennom ett år. 

Hele utstillingen er bygd opp som et diorama. Som i «Runda rummet» har veggene et malt 

landskap, men her i «Nybyggarliv» skifter årstidene slik at en tur rundt rommet blir en gang 

gjennom ett år i nybyggerlivet. Landskapet som er malt på veggen, utgjør bakgrunnen i et 

sammenhengende diorama som løper langs tre av rommets vegger. På en omtrent 1½ meter 

bred scene foran veggen vises realistiske scener fra nybyggerlivet gjennom årstidene ved 

hjelp av gjenstander satt opp som om de er i bruk, og utstoppede dyr og fugler satt inn i 

illusjonistiske landskapsutsnitt. Foran dette dioramaet er det i alt 15 miniatyrer utskåret i tre 

som viser nybyggerfamiliens liv og virke gjennom ett år. Veggmaleriets årstider og 

landskapsillusjonenes aktiviteter korresponderer med aktivitetene som utføres i 

miniatyrscenene. De ulike scenene illustreres noen steder også med lyd: lyden av orrfugl-lek 

om våren, av mygg på 

myra og lyden av 

fuglekvitter. 

 Midt på gulvet er 

det et glassmonter med 

et diorama som viser 

utstoppede fugler i et 

myrlandskap. Her er det 

også lyd av fuglekvitter.   

  Ved inngangen til 

utstillingen er det satt 

opp deler av et gammelt, laftet hus hvor man kan se inn gjennom døren. Innenfor ser man 

en rekke gjenstander litt hulter til bulter, som om de er forlatt. Her er det både gamle 

gjenstander og gjenstander som er mer «moderne», som påhengsmotor og separator. Det er 

en nostalgi over dette, som om man har kommet over en forlatt bygning ute i ødemarka. 

Ved inngangen er det også en tekst-tavle som forteller at nybyggernes tid er forbi. Teksten 

                                                             
307 Noen av de som har vært med på å lage utstillingen «Nybyggarliv» er produsent: Thomas Öberg, 

designer: Sören Karlsson, tekster: Lilian Ryd, Yngve Ryd og Thomas Öberg, treskulpturer: Kjell Gustavsson, 

veggmaling: Lennart Holmbom. 

Figur 37 Ájtte, Nybyggarliv 
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Figur 38 Ájtte, Att reda sig 

forteller at det har bodd folk i Lappland siden isen dro seg tilbake. De var jegere, fangstmenn 

og reineiere. Først for omtrent 300 år siden ble noen folk bofaste. På 1940- og 1950-tallet 

var dette nybyggerlivet over. Etter hvert ble det mer lønnsomt med lønnsarbeid, som man  

kunne få etter hvert som industrialismens landskap vokste frem. Industrialismens landskap 

er illustrert med tre svart-hvite fotografier uten nærmere tekst. Dette understreker 

nostalgien. Det er en kontrast mellom nybygger-familien i miniatyr-scenene, som levde i pakt 

med naturen (og som ser ut til å ha det veldig hyggelig sammen) og de øde industri-

landskapene. Ved siden av introduksjonsteksten vises et gammelt svart-hvitt foto av en 

nybyggerfamilie hvor kvinnene har samiske drakter. Teksten forteller at de bofaste var 

samer, svenske og finske og at det oppsto en blandingskultur. I miniatyrscenene er det bare 

bestemoren som har samisk drakt. I en miniatyrscene vises et møte mellom de bofaste og 

nomadene: at de hadde gjensidig nytte av hverandre. Her fremstilles forholdet mellom 

bofaste og samer som konfliktfritt. Tekstene forteller om noe som har hendt i fortiden og 

bruker ikke pronomenet «vi», men «man»: «På myrarna slog man de mesta vinterfodret…». 

Både tekstene og utstillingen understreker samspillet mellom nybyggerne og naturen rundt 

dem. 

 ATT REDA SIG – BIERGGIT, (1992)308  

 I denne 

utstillingen fremstilles 

tradisjonelt reindrifts-

samisk levevis. «Att reda 

sig» står for hvordan 

man klarer seg, hvordan 

man ordner seg, 

hvordan man drar nytte 

av og tar vare på det 

naturen gir. I følge 

                                                             
308 Blant de som har laget utstillingen «Att reda sig» er produsentleder Thoma Öberg, produsent for fakta 

Susanna Jannok Porsbo, utstillingsmanus: Sunna Kuoljok, designer Sören Karlsson, ansvarlig for svenske 

tekster Berit Inga og ansvarlig for de lulesamiske tekstene Karin Tuolja. 
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tekstheftet handler utstillingen om hvordan samene i Lappland levde i det siste århundret 

(nå forrige århundre) frem til 1950. Innledningsteksten i selve utstillingen slår imidlertid fast 

at slik levde vi samer frem til 1950. Om man bare leser tekstene i utstillingen kan man få 

inntrykk av samisk kultur har vært uforandret og statisk frem til 1950. I utstillingstekstene og 

i tekstheftet fremheves det stadig at dette er kunnskap som «vi» samer fremdeles behersker. 

Mye av teksten foregår i presens, med bruk av pronomenet «vi» understreker at dette er 

noe vi fremdeles kan og gjør. Likevel er det en form for tap (nostalgi): den dypeste 

kunnskapen hører gamle dager til, slåes det fast i innledningen. Nærhet til og avhengighet av 

naturen understrekes: hele «vårt» levevis er sentrert om reinen, og naturen setter grensene. 

Sammenheng mellom natur og kultur fremheves. Utstillingen har en inne– og en ute-del. 

Inne-delen består av monterkonstruksjonet som til sammen former en telt-struktur. I midten 

av teltet er det en rund benk med røde puter, dette symboliserer ildstedet. Hver 

monterkonstruksjon  i teltstrukturen er oppdelt i tre. Øverst er et svart-hvitt foto, i midten 

som oftest en glassmonter med gjenstander og tekst, eller modeller (men noen ganger mer 

foto) og nederst en mindre glassmonter med gjenstander og tekst. Teltet er delt i tre deler, 

den midterste delen er boassjo - kjøkkendelen. I den første delen av teltet er det syv montre 

som omhandler temaer som bygging av lavvo, sennagress, raider og forflytninger, tresløyd, 

reinhornsløyd og jakt og fangst. I kjøkkendelen av teltet er det foran montrene et lite 

diorama bestående av en mannekeng av en kvinne i samisk drakt med en kaffekopp i 

hendene, omgitt av diverse kjøkkenformål. Her i kjøkkendelen av teltet handler montrene 

om tilberedning av mat: kjøtt, fisk, melk og urter.  

 I teltets tredje del handler det om tilberedning av klær og skinnarbeide, om 

draktskikk og om barnestell. Foran disse montrene ligger en komse309 av skinn med en 

babydukke oppi. I den siste monteren i denne seksjonen handler det om den immaterielle 

kulturarven: at vi levde sammen i siidaer for å kunne klare oss bedre, at religion, sagn og 

leveregler gir fellesskap og styrke. 

 Utstillingen Att reda sig har også en ute-del. Det foregår saker og ting utenfor teltet 

også. Denne er bygd opp som små dioramaer med gjenstander plassert på en scene av 

naturalistiske omgivelser. Det første som møter besøkeren i utstillingen er en ute-del som 

                                                             
309 En samisk vugge/bæreinnretning for små barn 
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handler om bjørken, og hva man kan bruke den til. Mellom manns-delen og kvinne-delen i 

teltet får man et «glimt» ut til baksiden av teltet hvor det ligger en lokk-pulk, og hvor det 

foregår tilberedning av reinsdyrskinn fra en ny-slaktet rein. Mellom kvinne- og barnesiden er 

det en inngang til en utstilling som viser en rekke gjenstander, eksempler på eldre samisk 

kunsthåndverk. På hver side av denne inngangen er det et lite diorama: et om kaldkilden og 

et om tilberedning av skinn. Når man går ut av utstillingen igjen, kommer man ut i natten, 

under en stjernehimmel hvor man kan trykke på knapper og sammenligne «vestlige» 

stjernebilder med samiske. 

 Utstillingen «Att reda sig» er i bunn og grunn en ganske tradisjonell etnografisk 

fremstilling av reindriftssamisk levevis slik det var før 1950. Innholdsmessig er ikke utstilling 

så veldig forskjellig fra eldre utstillinger om samisk kultur, som for eksempel Samekulturen 

(1973) på Tromsø museum, men i ny innpakning: det telt-formede designet og presentasjon 

med «vi»-formen er ny. Gjenstandene er sjeldent daterte, men har ofte informasjon om 

tilvirkningssted/brukssted. Mange av dem, særlig draktene, er geografiske markører. 

Gjenstandene er ikke viktige i seg selv. Det vil si at tekstene ikke legger vekt på å formidle 

biografiske opplysninger om gjenstanden som opphavsmann/-kvinne, alder eller eiere. 

Gjenstandene brukes for å illustrere teksten, og tekstene handler mest om hvordan ting ble 

gjort og tilberedt. 

 Ved å gå gjennom utstillingen «Att reda sig» kommer man som nevnt til en utstilling 

av eldre samisk kunsthåndverk. Her er eldre gjenstander plassert i tradisjonelle 

museumsmontre, som er malt i ulike farger hentet fra det samiske flagget. Gjenstandene er 

her mer kunsthistorisk estetisk utstilt, uten kontekstualisering. De er gruppert etter kategori, 

som for eksempel kniver. Montrene har ingen tekst, men det finnes lånekatalog som gir 

kortfattet opplysning om bruk og tilvirkning, om eier, hvem som laget gjenstanden og når - 

hvis slike opplysninger finnes. Lånekatalogen gir også opplysninger om hvilken samling 

gjenstanden har tilhørt og evt. når den ble innsamlet, hvis slike opplysninger er tilgjengelige. 

Museumsnummeret viser til hvilken samling gjenstanden tilhører i dag. Lånekatalogen har 

også biografier over samlerne.  
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PÅ VÄG – JÅHTET, (1993)310 

 I utstillingen «På väg» fortelles historien om ferdsel i Norrland før og nå. I et avlangt rom  

som man kommer inn fra den ene kortsiden, utgjøres hele den ene langsiden og den ene  

kortsiden av rommet av et stort, sammenhengende diorama. Faktisk er det tre dioramaer 

som henger sammen: «Stiarnas land», «Vattenvägarna» og «På väg i snöriket». På den andre 

langveggen er veggen malt grå med røde helleristningsmotiver hentet fra Alta, med to  

 

innfelte benker. I utstillingen sidestilles gammel og ny tid. Utstillingstekstene er holdt i en 

poetisk form. Det gamle stilles opp mot det nye, her kalt maskinalderen. Det vises til at 

maskinalder-mennesket setter dype spor etter seg i naturen. Man aner en nostalgisk lengsel 

etter det som har gått tapt. Små stier settes opp mot jernbane og motorvei. Snøscooter 

fremstilles som både en velsignelse og et hat-objekt. Alt i alt: alt var mye bedre (og stillere) 

før. 

 Utstillingen begynner med «Revolution på hjul» hvor teksten forteller om store 

omveltninger i «Stienes land» med bygging av bilveier og jernbane. På et kart over 

                                                             
310 Blant de som var med på å lage denne utstillingen var Thomas Öberg: produsent, Sören Karlsson: 

utstillingsdesigner, Lars Pirak, Lennart Pirtsi og Anna-Lisa Sandberg: referansegruppe. Johan Rassa 

medvirket til oppsaling og pakking i rein-scenen. 

Figur 39 Ájtte, På väg 
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Norrbotten kan man legge gjennomsiktige kart som viser økningen av veier på 1800- og 

1900-tallet. Dette kartet er igjen plassert oppe på en bit av en asfaltert vei. Under asfalten 

løper jernbaneskinnene. Bak det hele ser jeg et stort fargefoto av en bil på motorvei med 

jernbane i bakgrunnen. Jernbaneskinnene kan følges inn i stienes land, men først gjør jeg et 

opphold ved kartet som viser utbredelsen av skogsbilveier. Også her kan man legge 

gjennomsiktige kart over kartet av Norrbotten og slik se den historiske økningen av 

skogsbilveier.  

 Dioramaet «Stiarnas land» handler om stier, veier og jernbane. På en scene, bygget 

som en illusjon av en sti i skogen, er det plassert en mannekeng, en mann som er ute og går. 

Han bærer en tung oppakning, blant annet et bjørneskinn. Bak ham er det et stort svart-hvitt 

foto av menn på en sti i skogen. I alle de tre dioramaer er det samspill mellom 

mannekengen, scenen og fotografiet som utgjør bakgrunnen. Personene på fotografiet gjør 

det samme som mannekengen. Dette gir en effekt som om mannekengen er hentet ut av 

fotografiet, eventuelt som om mannekengen er på vei inn i bildet (se figur 57 i kap. 5). Ved 

siden av bakgrunnsfotografiet står en tv-skjerm som viser film og foto med motiver fra før og 

nå: veibygging, snøploger, transport. En modell viser stiene som gikk fra fjellgården Lillselet, 

til fiskeplasser, slåttemyrer, båtplasser og nabogårder. 

 I overgangen mellom dioramaet «Stiarnas land» og «Vattenvägarna», står en 

glassmonter med trekkfugler. Et verdenskart over monteren viser trekkrutene deres. 

 I dioramaet «Vattenvägarna» er mannekengen en mann som ror en gammel båt på 

en scene som illuderer vann. På samme måte som i forrige diorama, er bakgrunnen et 

gammelt svart-hvitt foto av et beslektet motiv: en mann i en båt. Båten i dioramaet er lastet 

med varer som skal ros hjem. Også her er det en tv-skjerm som viser film og bilder om blant 

annet tømmerfløting og elvebåter. På vannet «flyter» miniatyrscener av tre, lignende de 

som finnes i utstillingen «Nybbygarliv», som viser scener fra tømmerfløting. Foran dioramaet 

er et relieffkart av Lule elv. Teksten forteller at elven har vært viktig både for nomader, 

nybyggere og for de tidlige «oppdagerne» av Norrland – og for turistene. Her er også 

Bureus`s kart fra 1662 – hvor vannveiene er blant den viktigste informasjonen. 

 Dioramaet «På väg i snöriket» har Laplands ekvipasje som sentralt tema: en 

mannekeng og et utstoppet reinsdyr som trekker en pulk. I dette tilfellet er mannekengen en 

kvinne som går på ski. Ekvipasjen står foran et stort svart-hvitt foto av en raide. Ved siden av 
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reinsdyret er en TV-skjerm som viser bilder og foto fra transport i snø. På gulvet foran TV-

skjermen er en miniatyrmodell av en mann på snøskuter, med en tekst som sier at 

snøskuteren er en velsignelse for mange, men også en terror i stille strøk. Gulvet i scenen 

med Laplands ekvipasje er hvitt og illuderer snø. Dette trekkes frem til forgrunnen av 

scenen, hvor man kan se eksempler på ulike dyrs spor i snøen. Til høyre for dioramaet er det 

en utstilling av gamle ski. En tekst forteller at det er funnet velbevarte ski i myrene som kan 

være opp til 5000 år gamle. Teksten gir opplysninger om hvilket museum som har lånt ut 

disse skiene, men forteller ikke hvor gamle de er. Ytterligere en TV-skjerm viser foto fra ferd 

på snø i ulike sirkumpolare områder (som Sibir, Canada). 

DRÄKT OCH SILVER – TILL SKYDD OCH PRYDNAD – SUODJE – BUOLVAS BUOLVVAJ (1997)311 

 Denne utstillingen er tre-delt. Først kommer man inn i ett rom hvor det vises drakt fra 

ulike samiske områder, anno 1997. Draktene vises i monter med familiegrupper; 

mannekenger av menn og kvinner og noen ganger barn. Mannekengene er nesten 

ansiktsløse, bare konturene av nese, munn og øyne kan skimtes, her er det drakten som er i 

sentrum.  Hver monter har opplysninger om hvor drakten kommer fra, et gammelt sort-hvitt 

foto som viser mennesker med samme drakt, og ett kort sitat fra forskjellige mennesker som 

uttaler seg om sitt forhold til samisk drakt. Sitatene handler stort sett om at man er stolt 

over drakten og at det er viktig å videreføre draktskikken, men ett sitat fra en person sier at 

hun kjenner seg utsatt («skör») i kofta si, siden hun ikke snakker samisk. Et kart viser 

utbredelsen av de ulike drakt-typene. 

 Deretter kommer man inn i et rom med tre rekonstruerte drakter. To av disse: 

«Jägaren» og «Boterskan», vises på mannekenger med tydelige ansikter. Ved siden av 

mannekengen som forestiller jegeren vises to gravfunn. «Jägaren» skal vise en drakt slik den 

kan ha sett ut for 1000 år siden, og «Boterskan» viser en drakt slik den kan ha sett ut for 500 

år siden. Det er en markant forskjell på hvordan de «arkeologiske» draktene og de historiske 

draktene er fremstilt. Som nevnt har de historiske draktene i det første rommet 

                                                             
311 Mange mennesker har deltatt i produksjonen av denne utstillingen. Noen av disse er medlemmene av 
prosjektruppen: Titti Bergman, Lis-Mari Hjortfors, Berit Inga, Sören Karlsson, Inga-Maria Mulk, Anna Westman 
og Thomas Öberg. Thomas Öberg var også prosjektleder, Inga-Maria Mulk var hovedprodusent og Sören 
Karlsson var designer.  
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mannekenger uten markerte ansikt. Disse mannekengene står bak glass, i hvitmalte montere. 

Mannekengene med de arkeologiske draktene er livaktig utformet og er plassert i dioramaer. 

Det største dioramaet tilhører jegeren, men også i Boterskan`s lille monter er det bygget opp 

en liten scene. Den tredje drakten er en rekonstruert versjon av drakten til en reell person, 

Kristina i Malå, med hennes originale smykker og tilbehør og korte biografiske data. Denne 

drakten er montert uten bruk av synlig mannekeng. På en vegg vises en plansje med ulike 

sedvaner knyttet til drakt-bruk. Fra dette rommet kan man gå inn i sølv-rommet. Her vises 

samisk sølv, i hovedsak fra Strøm-samlingen. Man kan også få biografiske opplysninger om 

samleren Erland Strøm. 

TRUMTID – I LIVETS FAVN - GOABDESÁJGGE – IELLEMA ASKEN ( 2002)312 

 

                                                             
312 Som vanlig på Ájtte har mange mennesker vært involvert i utstillingen. Jeg nevner noen få: Anna Westman 
var prosjektleder og produsent, og Sören Karlsson var designer. Prosjektgruppen besto av Sören Karlsson, Kajsa 
N. Kuoljok, Ingrid Metelius og Anna Westman. 

 

Figur 40 Ájtte, Trumtid 



180 

 

 Denne utstillingen forteller om tradisjonell samisk religion: om trommer og noaider, 

om bjørnekult og hellige steiner. Utstillingen forteller også om kristen misjon og 

undertrykkelse og om tilbakeføringsproblematikk i forbindelse med trommer og hellige 

steiner. Utstillingstekstene er skrevet i en poetisk form og bruker pronomenet «vi». 

Nærheten til religionen understrekes at «kunnskaper om hellige plasser finnes fortsatt og 

disse plassene er fremdeles hellige for oss, og at vi nærmer oss med respekt eller unngår 

dem». Symbolene fra runebommen er tatt opp igjen og brukes blant annet i moderne samisk 

kunsthåndverk.  

 Utstillingen er bygget opp som en rundgang rundt et sentralt to-delt diorama om 

henholdsvis hellige steder på den ene siden, og bjørneritualer på den andre siden. Veggene 

er malt blå, to vegger har malerier som viser noaidens visjoner og åndereise.  

 Dioramaet «Offerplatsen» er en gjenskapning av en offerplass som var i bruk frem til 

omtrent 1600 e.v.t. Rundt dioramaet er lave glassmontre med arkeologiske gjenstander som 

er funnet på stedet. Gjenstandene viser at stedet har vært i bruk lenge (piler fra 1000-tallet) 

og at det har vært kontakt med andre folk fra både øst og vest.   

 Dioramaet «Den heliga bjørnen» er en illustrasjon av et sagn, en bjørnemyte. På 

utsiden rundt dioramaet er illustrasjoner av bjørnekultus i forbindelse med bjørnejakt. På 

den ene siden av dioramaet, bak den utstoppede bjørnen, vises en autentisk, omtrent 1000 

år gammel bjørnegrav. 

 Som tittelen på utstillingen viser er trommen et sentralt objekt i denne utstillingen. 

Det første jeg møter i det jeg går inn i utstillingen, er en vegg med 21 sort-hvitt fotografier 

med motiver fra fortid og samtid, trykt på ett litt gjennomskinnelig papir. Bak fotografiene 

skimtes en oval ramme. Fotografiene danner til sammen skinnet til en tromme, ovalen 

utgjør trommens ramme. Hvilke symboler ville stått på en tromme hvis den ble laget og 

brukt i dag? Langs ytterveggene av utstillingsrommet er det parvis utstilt i alt åtte originale 

trommer. Trommene er ikke utstilt sammen med andre gjenstander, illustrasjoner, 

fotografier eller modeller, men ligger én for en i hvert sin monter, med en tilhørende tekst 

som forteller om eier, hvor trommen kommer fra, når den ble beslaglagt – hvis disse 

opplysningene finnes, og dessuten en kort beskrivelse av selve trommen. Det finnes også 

utbredelseskart over trommetyper, kalkeringer av ulike trommeskinn og en modell av en 

tromme man prøve å slå på.  
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 Langs ytterveggen av utstillingen er trommene utstilt innenfor tre temaer: 

«Noaiden»: to trommer og et noaide-belte, «Møter og misjon»: om marked, kirke og ting, og 

særlig om tinget på Åsele i 1725, hvor 26 trommer ble beslaglagt av Kirken og «Kosmos»: om 

tegnene på trommeskinnet og deres betydning.  

 Ovenfor dioramaet om den hellige bjørnen er det en rekke med fem montre hvor 

kristne og samiske ritualer sammenlignes, fra livets begynnelse til livets slutt. Montrene 

minner om montrene i utstillingen «Att reda sig»: de er telt-formede, vertikale og tre-delte 

med et tekstfelt nederst, deretter en glassboks med gjenstander i midten, og øverst en 

illustrasjon av det aktuelle ritualet. Her spiller gjenstandene annenfiolin. Sammen med 

akvarellen i det øverste feltet brukes gjenstandene her for å illustrere teksten. 

Herfra kan man også gå inn i et rom hvor forskjellige stallo-sagn er illustrert ved hjelp av 

dukke-figurer. 

 På vei ut av utstillingen møter jeg seiden fra Sieberbuollda. Seiden er utstilt i en 

glassmonter med tekst som forteller om gjenstandens biografi: hvor den sto og hvordan den 

ble ført bort fra denne plassen, og hvordan den kom til museet. Her er også utdrag fra 

dagboken til Henrik Horn af Åminna, som tok sejten bort fra det opprinnelige stedet på 

begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom denne gjenstandens unike historie fortelles også noe 

om samenes historie, om manglende respekt for samenes reiligion og sakrale gjenstander, 

og om tilbakeføringsproblematikk. 

 Etter denne rundgangen i utstillingen er jeg tilbake ved inngangen, hvor det under 

tittelen «Inspirasjon» vises hvordan den samiske mytologien og de mytiske figurene fra 

trommene lever videre i blant annet moderne samisk kunsthåndverk. Her er også avisutklipp 

som viser at bruk av samiske symboler er omstridt den dag i dag. 

LAPONIA – MITT OCH VÄRLDENS ARV – MIJÁ EDNAMA (2005)313 

 Dette er den nyeste utstillingen i museet314 . Den lulesamiske tittelen på utstillingen 

betyr «vårt land». I denne utstillingen har bruken av det personlige pronomenet «vi» en 

                                                             
313 Noen av de som har arbeidet med utstillingen «Laponia» er: Elina Nygård Hansson – produsent, Anna 

Westman – prosjektleder/produsent, Ingrid Metelius – prosjektleder, Sunna Kuoljok – manusansvarlig, og 

Sören Karlsson – designer. 

314 Pr. juli 2013. 
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dobbel betydning, som det fremgår av titlene på utstillingen. Laponia er samenes land, men 

som verdensarv tilhører landet også alle andre.  

 Ved inngangen til utstillingen møter jeg en kvinne, i form av en mannekeng plassert i 

et diorama. Hun ønsker velkommen gjennom tekst på vegg og tilbyr seg å ledsage meg rundt 

i Laponia. Denne ledsagersken dukker opp to andre steder i utstillingen, da i form av en 

pappfigur. 

 Utstillingen er delt i tre: Skogen, Myren og Fjellet. Reinen er sentral også her. Denne 

utstillingen er det første stedet i den samlede fortellingen «Här i Sápmi – om landet och 

folket» hvor forholdet mellom samer og den svenske stat problematiseres og settes inn i en 

historisk sammenheng. Dette gjøres i seksjonene om gruvedrift, og i seksjonene «Den 

svenske staten och 

samerna», 

«Skatteland- lappbyar 

– samebyar» og 

«Rennäring». I de 

andre utstillingene på 

Ájtte har samenes 

historie blitt fremstilt 

som noe som har 

eksisterer i 

uminnelige tider og 

som noe temmelig 

statisk, før moderniteten og maskinalderen truet den315. Her behandles temaet for første 

gang i dette museet både som en historisk størrelse og blir problematisert. I utstillingen 

«Laponia» møter jeg dessuten for første gang en differensiering av begrepet «same». Her 

skilles det mellom skogsamer og fjellsamer. 

 Første del av utstillingen er avdelingen «I skogen». Et diorama viser en vinterscene 

hvor en kvinne forer to reinsdyr. Med lyd på svensk og lulesamisk ønsker denne 

ledsagersken meg velkommen til Laponia. Rundt denne scenen er veggene malt som et 

                                                             
315 Frem til 1950, i følge tekstene i utstillingen «Att reda sig». 

Figur 41 Ájtte, Laponia 
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vinterlandskap i skogen, og trestammer plassert rundt i rommet støtter opp under denne 

illusjonen. En modell viser et skogsamisk «viste»316, og tekster og foto forteller om 

vinterbeite for rein. 

 Andre del av utstillingen utgjøres av et stort fjellparti: man kan gå rundt det, opp på 

det eller til og med krype gjennom det. Langs foten av fjellet fortelles det om hvordan 

landskapet har blitt formet siden isens tilbaketrekning. Her er også forholdet mellom samer 

og den svenske staten presentert: i avdelingen om gruvedrift fortelles det om koloniseringen 

av Sápmi, og i avdelinger om Sidaen og i «Fra lappskatteland til sameby» fortelles det om 

hvordan den svenske staten i alt større grad underla seg og regulerte det samiske 

samfunnet, frem til reinbeiteloven fra 1971. 

 Her er også en avdeling som viser tidsdybden i landskapet, og hvor forholdet mellom 

natur- og kulturlandskap diskuteres. En boks hvor man kan trekke folier over et foto av et 

landskap viser forandringer fra 7200 f.v.t. og fram til i dag. Her vises også noen utvalgte 

arkeologiske gjenstander. De vises i en slags fire-delte montre: øverst er en illustrasjon eller 

et foto montert og under dette en tekst, deretter en glassboks med selve gjenstanden og 

foran denne igjen gis eksempler på gjenstanden - slik den kan ha sett ut i bruk - som 

besøkere kan ta på. Tekstene understreker forandring, at kulturen har vært i forandring, og 

at «vi» har alltid tilpasset oss forandring. Tekst og kart viser dagens sameby-organisasjon. 

Deretter kan den besøkende følge reinen opp på fjellet, gjennom en gang med malte 

reinsdyr på den ene siden. Oppe på fjellet er det plassert fire dioramaer med utstoppede 

dyr, blant annet en nyfødt reinkalv. Avisutklipp viser problemer knyttet til reindrift, 

naturforvaltning og rovdyr. 

 Nede igjen kan jeg se dioramaet «Myren». I dette dioramaet vises Sjávnnja-myren, 

Europas største våtmarksområde. Dette er et klassisk diorama bak glass. I forgrunnen er 

utstoppede fugler og dyr plassert på en scene som illuderer myr. Veggen bak er et 

illusjonsmaleri som viser myren som strekker seg nærmest endeløst ut mot horisonten. Det 

virker først som et rent naturlandskap, men ved nærmere øyesyn kan jeg se spor av 

menneskers tilstedeværelse i landskapet, i form av et telt eller stokker som er lagt som en 

                                                             
316 En boplass. 
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vei innover i myren. Tekstene forteller om menneskers bruk av myren. Foran dette 

dioramaet, sentralt plassert på gulvet, er et lavt relieffkart over Laponia. 

 Ved siden av dioramaet om myren, er en avdeling som forteller om 

verdensarvstatusen til Laponia.  Bak glass og ramme henger sertifikatet fra Unesco som 

bekrefter at Laponia er et verdensarvsted, datert 7. desember 1996. Teksten under er 

Unescos begrunnelse for at Laponias verdensarv-status. Her heter det at Laponia-området 

viser jordens geologiske utvikling, at det her finnes enestående naturfenomener, og at 

området er svært vakkert, og at området siden forhistorisk tid har vært befolket av samene 

og er et av de best bevarte eksempler på et nomadeområde i nord: 

«…en sed som en gång i tiden var mycket vanlig och går tillbaka til et tidigt stadium i 

människans ekonomiska och sosiala utveckling».  

Jeg mener siste setning gjenspeiler et temmelig utdatert kultursyn. Det impliserer at 

nomadisk reindrift er en relikt, en immateriell oldsak317.  

 Laponia er både natur og kultur. Det er ett av kun fire verdensarvsteder som også er 

urfolksområder. Hva er natur og hva er kultur i dette området? Hva skal vike og hva skal ha 

forrang når det oppstår konflikt mellom disse? Hvem skal avgjøre dette? En vegg ved siden 

Unesco-deklarasjonen har fått tittelen «Röster om Laponia». Her vises åtte portretter i svart 

– hvitt foto, hvorav et av ett barn. Noen har samedrakt, noen fotografier er gamle, og noen 

er nyere foto. Ved siden av fotografiene er en rekke sitater fra eldre og nyere tid som samlet 

utgjør ulike stemmer og ulike meninger om Laponia. Tekstene er montert på fire remser; gul, 

blå, rød og grønn – fargene i det samiske flagget. Stemmene viser ulike syn på hvordan 

Laponia skal forvaltes. For eksempel mener den svenske rovdyrforeningen at samebyenes 

næringsvirksomhet, som vil drive sin reindrift så optimalt som mulig, vil komme i konflikt 

med Laponias høye naturverdi. Susanne Spiik, reineier i Sirges Sameby, mener derimot at 

forvaltningen av Laponia som verdensarv ikke er noe problem så lenge det drives på reinens 

premisser. Portrettene har ikke navn, og det er ingen klar forbindelse mellom portrettene og 

tekstene.  

 Mellom «Fjellet» og «Myren» er det inngang til en utstilling av utstoppede fugler  

som heter «Lapplandsfåglar».  

                                                             
317 Det kan også virke som om Unescos begrunnelse for Laponias verdensarv-status har påvirket den 

tematiske inndelingen i utstillingen.  
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«HÄR I SÁPMI – OM LANDET OCH FOLKET». EN OPPSUMMERING AV UTSTILLINGENE PÅ ÁJTTE  

 Hovedinntrykket fra utstillingene på Ájtte er at samisk kultur og samisk identitet er 

ensbetydende med reindrift, og nært knyttet til naturen. I utstillingen «Att reda sig» slås det 

fast at slik levde vi samer frem til 1950, altså at man levde på tradisjonelt vis frem til 1950. 

Det jeg treffer på av moderne samer i utstillingen er samer som kjører snøscooter og samer 

som forer reinsdyr – de er knyttet til reindrift. 

 Tekstene i utstillingen er ofte holdt i en poetisk stil. Det er utstrakt bruk av 

pronomenet «vi», i betydningen «vi samer». Allerede i «Tidens gång» får besøkeren vite at 

«her møter du noen av oss». For en ikke-samisk besøkende kan dette virke både 

ekskluderende og inkluderende. Inkluderende fordi jeg tas i mot og ønskes velkommen og 

ledes rundt, ekskluderende fordi jeg ikke er en del av dette «vi». Tekstene i den nyeste 

utstillingen, «Laponia» (2005), er delvis et unntak fra dette. «Vi» ønsker velkommen, men 

tidvis omfavner dette «vi» også ikke-samer siden Laponia er hele verdens naturarv.  

Nærheten til naturen er overalt – «vi» lever av reinen og naturen setter grensene. 

Kanskje som følge av dette er det utbredt bruk av dioramaer. Det er dioramaer overalt, en 

egen dioramaestetikk. Montere og gjenstander er plassert inn i dioramaer eller 

moderniserte versjoner av dette. Dette understreker sammenheng mellom menneske og 

natur, og museets doble rolle som både fjell- og samemuseum.  

Man kan si at gjenstander er relativt sparsomt brukt i utstillingene på Ájtte. Kanskje er 

dette igjen en konsekvens av diorama-estetikken, for gjenstandene vises først og fremst for 

å illustrere et poeng, for å vise hvordan ting ble laget (unntak er de samiske draktene, 

sølvsamlingen og samlingen med eldre gjenstander i rommet bak «Att reda sig»).  

Gjenstandene er kontekstualiserte: de vises i sammenheng med bruk, i scener som illuderer 

natur. Slik sett er utstillingene tradisjonelt etnografiske. Gjennomgående er det knappe 

opplysninger om gjenstandene. Besøkeren må stole på kontekstualiseringen for å få 

opplysninger om gjenstanden. Unntaket er trommene og seiden i utstillingen «Trumtid». 

Trommene er ikke kontekstualisert, men utstilt hver for seg i glassmontrer. Tilhørende 

tekster forteller om gjenstandenes historie: hvem som har eid dem, hvor de kommer fra og 

når de ble beslaglagt. Seiden fra Sieberbuollda er en unik gjenstand med en unik historie, og 

den historien fortelles også her.  
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Kart er også tatt i bruk i varierende grad i de ulike utstillingene. Hans Ragnar Mathisens 

kart møter meg allerede i inngang til utstillingene. I «Tidens gång» vises kart hvor 

perspektivet er snudd opp-ned, man ser nordfra og sydover. Relieffkart viser natur, geografi 

og topografi. Disse finnes i Laponia og i «På väg». Mange kart gjengis i «På väg»: relieffkart, 

kart med tidslag samt Bureus`kart fra 1662.  

 Museet har også en spesiell monter-estetikk, hvor det er lagt vekt på å få montrene 

til å fremstå som «samiske». Dette er spesielt tydelig i utstillingen «Att reda sig», hvor 

monterkonstruksjonene er utformet som innsiden av en lavvo. Denne spisse, skrånende 

formen, hvor «teltstengene» kan sies å omkranse og bære monterkonstruksjonen, er også 

brukt i utstillingen «Trumtid». Her understrekes telt-formen flere ganger ved at det faktisk 

brukes en flik av telt-duk eller en modell eller tegning av et telt øverst. Disse 

konstruksjonene er høye, vertikale, og utstillingen stables opp på hverandre i ulike lag: 

gjenstand, tekst, bilder og evt. modell. Fargene på disse montrene er også «samiske»: gule, 

røde blå og grønne– fargene i det samiske flagget. I «Trumtid» er det også et «tromme-

monter». Ved inngangen til utstillingen er en rekke sort-hvitt fotografier montert på en flate. 

Bak denne flaten er det en rund, svevende ramme. Denne kan tolkes som rammen til en 

samisk tromme. Fotografiene blir i så fall tegnene på skinnet til trommen. Denne rammen, 

eller trommen, er malt i en sterk rødfarge, mens monteren som rommer fotografiene er 

malt i klart blått, begge fargene kan gjenfinnes i det samiske flagget. Fra utstillingen «Att 

reda sig» kan man gå inn i en utstilling som viser eldre samisk håndverk, ulike gjenstander 

som kniver, skinnpunger og vesker, tekstiler i form av brystduker o.l. Her er gjenstandene 

utstilt i tradisjonelle utstillingsmontre, men de er lakkert i fargene til det samiske flagget; 

montrene er henholdsvis røde, gule, blå og grønne. Til slutt må jeg nevne monteren i den 

temporære utstillingen om moderne samisk kunsthåndverk. Her er glassmontrene telt-

formet. 

 

OPPSUMMERING 
 I dette kapittelet har jeg gitt en beskrivelse av de fjorten samiske utstillingene som 

omfattes av denne analysen. Hensikten har vært å gi en innføring i hvordan de valgte 

modalitetene blir brukt i utstillingene og å beskrive hvilken narrativ struktur utstillingene har, 
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altså hvordan utstillingen er organisert. Av analytiske grunner kan det være nyttig å sortere 

utstillingene inn i ulike kategorier, selv om det finnes blandingstyper. Marzia Varutti har 

analysert utstillinger i Norge som viser representasjoner av «de andre» og minoriteter. Hun 

har plassert disse inn i ulike «regimes of representation» - jeg velger å kalle det  

utstillingsregimer. Et utstillingsregime er en kombinasjon av utstillingsteknikk og narrativ 

som til sammen utgjør en museologisk sjanger.  Med utgangspunkt i Arjun Appadurais teori 

om gjenstanders sosiale liv, som går ut på at gjenstander i løpet av sin «levetid» beveger seg 

gjennom ulike verdi-regimer og slik får ulik mening og betydning, kan utstilte gjenstander 

uttrykke forskjellig mening avhengig av hvilket utstillingsregime gjenstanden blir stilt ut 

innenfor318. Bruken av ordet «regime» viser til et system av kontroll, en form for regulering. I 

ordets smaleste betydning viser «regime» til en politisk autoritet, i bredere betydning viser 

bruken av ordet «regime» til en vanemessig ordning av verden på en måte som ikke 

umiddelbart kan sees. Kort fortalt er det i følge Varutti kuratorenes valg og profesjonelle 

kunnskap som utgjør den usynlige autoriteten bak de synlig utstillingene. 

 Varutti finner i utgangspunktet tre forskjellige utstillingsregimer: de estetiske, det 

etnografiske og det historiske. Innenfor det estetiske utstillingsregimet vektlegges 

gjenstandens estetiske egenskaper. Gjenstanden blir ofte skilt ut og utstilt for seg selv, og 

lyssetting kan bidra til at denne særskilte gjenstanden fremheves. Innenfor det estetiske 

utstillingsregimet er det begrenset bruk av tekster. 

Det etnografiske utstillingsregimet fokuserer på gjenstandenes kulturelle betydning, og 

gjenstanden settes i en kontekst hvor det ofte fokuseres på gjenstandens produksjon, bruk 

og konsumpsjon. Til hjelp i kontekstualiseringen brukes mannekenger, diorama, tekster, 

diagrammer og fotografier. Tematisk handler slike utstillinger om kulturelle særtrekk som 

håndverk, religion, bolig, livsstil og tilpasning til naturforhold. Utstillingene fremstilles med 

kulturell kontekst og vektlegger romlige og temporale variasjoner.    

I det historiske utstillingsregimet legges det vekt på å fremstille den historiske konteksten til 

hendelser, folk og kulturer. Slike utstillinger har et narrativ som viser en «utvikling», og vil 

vise den historiske bakgrunnen og hvordan denne «logisk» henger sammen med de 

                                                             
318 Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary 

Norway.." S. 15. 
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kulturene og de hendelsene som stilles ut. I slike utstillinger det ofte mye bruk av svart-hvitt 

fotografier. 

 De samiske utstillingene kan hovedsakelig plasseres inn i enten et etnografisk eller et 

historisk utstillingsregime. Utstillingen Samisk kultur på Norsk folkemuseum er hovedsakelig 

etnografisk med fokus på kulturelle særtrekk som håndverk, reindrift, draktskikk og religion. 

Utstillingen gjør, som nevnt, mye bruk av kontekstualisering i form av mannekenger, 

diorama og forenklede diorama. Varutti nevner denne utstillingen som et eksempel på at det 

etnografiske og det historiske utstillingsregimet ofte er sammenblandet. Men selv om et 

historisk perspektiv er til stede i etnografiske framstillinger, er hovedfokus likevel på de 

kulturelle særtrekkene. På samme måte kan kulturelle trekk og etnografiske vinklinger være 

til stede i historiske utstillingsregimer, men hovedfokuset vil likevel være på den 

kronologiske sekvensen hvor en hendelse settes i forhold til en annen, ofte i form av en 

årsak-virkning-forklaring.  

Utstillingen Samekulturen på Tromsø museum tilhører også hovedsakelig et etnografisk 

utstillingsregime, med bruk av mannekenger, diorama og en tematisk inndeling som ligner 

den som presenteres i utstillingen Samisk kultur på Norsk folkemuseum, nemlig reindrift, 

fangst og fiske, bolig, håndverk, religion med mer. Men også her er det innslag av historie 

som for eksempel beretninger om samer i klassiske kilder, beskrivelsen som den nordnorske 

høvdingen Ottar ga til Kong Alfred av England ca 890 e.v.t, og Olaus Magnus` Carta Marina 

fra 1539.  I utstillingen finnes en slags tre-delt fremstilling av samisk historie: veidekultur før 

år 1500, «klassisk samisk» fra 1500 og fremover og til slutt nyere tid, det vil si vår tid.  

Den kulturhistoriske basisutstillingen på De samiske samlinger tilhører også et etnografisk 

utstillingsregime. Her brukes også mannekenger og en form for diorama, men det er først og 

fremst måten gjenstandene presenteres på, i en tematisk oppdeling som reflekterer 

levevilkår og ulike håndverk, som plasserer denne utstillingen i et etnografisk 

utstillingsregime.  

På Ájtte museum er det flere av utstillingene som hører inn under et etnografisk 

utstillingsregime: Att reda sig, Nybyggarliv, Dräkt och silver, På väg og Trumtid. Utstillingen 

Trumtid er en blandingsform mellom det estetiske og det etnografiske utstillinsgregimet. Her 

er kontekstualiserende dioramaer med mannekenger, men også trommer utstilt på en 

estetiserende måte som slik vektlegger denne gjenstandenes spesielle betydning. Trommene 
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er utstilt for seg i egne montre med mørk og dramatisk belysning. Også denne utstillingen 

har innslag av historie. Det er egentlig et ganske langt tidsspenn som presenteres her, blant 

annet i form av arkeologiske gjenstander som er mer enn 1000 år gamle og en like gammel, 

autentisk bjørnegrav. Det er likevel ikke en kronologisk utviklingsrekke som strukturerer 

utstillingen.  

Utstillingen Laponia er en blandingsform, en blanding av et kulturhistorisk, naturhistorisk og 

etnografisk utstillingsregime. Utstillingen er strukturert rundt tre sentrale dioramaer: skogen, 

fjellet og myren. Slik presenteres naturarv-delen av Laponias verdensarv-status. Men denne 

naturen inneholder også kultur. I presentasjonen av samenes kultur er det ikke først og 

fremst tilpasning til natur som vektlegges i denne utstillingen. Isteden fortelles samenes 

historie i en kronologisk utviklingsrekke som leder frem til slik de lever i dag. Utstillingen er 

slik sett et kombinasjon av et historisk utstillingsregime og en naturhistorisk fremstilling.  

I utstillingen Tidens gång er det en klar kronologi. Utstillingen er plassert i en gang som også 

er inngangen til de andre utstillingene. Å gå gjennom denne gangen er samtidig en vandring 

gjennom 6000 års historie, som leder frem til kartet over Sápmi. Men her er det også en 

blanding av det etnografisk og det kronologiske utstillingsregimet. Utstillingsregime. Selv om 

utstillingen er kronologisk oppbygd er det ikke kausalitet her, det ene leder ikke 

nødvendigvis og tvingende til det andre. I stedet presenteres perioder av historien i form av 

pappfigurer av mennesker som med sine attributter, i form av gjenstander eller fotografi, 

representerer en periode og et levevis.  

En utstilling som har en klar kronologisk utvikling er Sjøsamene ved Varanger samiske 

museum, hvor en rundgang rundt Varangerfjord-dioramaet er en vandring gjennom 10 000 

år. Men samtidig er dette også en blandingsform: et historisk utstillingsregime med innslag 

av et estetisk og et etnografisk utstillingsregime. Diorama brukes gjennomgående i 

utstillingen sammen med mannekenger og utstoppede dyr. Et unntak er temadelen om 

reinfangst og tamreindrift. Her er det ikke brukt diorama. Dessuten har denne delen av 

utstillingen en egen, tre-delt historiefremstilling midt inne i den kronologiske fortellingen: 

villreinfangst, temareindrift før, og tamreindrift nå. 

 De tre utstillingsregimene etnografisk, estetisk og historisk er idealtyper. Som vist har 

de fleste av de samiske utstillingene trekk fra mer en ett utstillingsregime. Men ved å ordne 

kulturhistoriske utstillinger inn slike idealtyper, får Varutti frem at det også finnes et fjerde 
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utstillingsregime: det hybride utstillingsregimet319. Utstillingen Sápmi på Nordiska museet er 

en slik hybrid. De mange spørsmålene i utstillingene er med på å skape åpne og flertydige 

narrativer som skaper rom for mange ulike synspunkter. Et kjennetegn ved et hybrid 

utstillingsregime er at fortellingen ofte er fremstilt i dokumentarstil, at det brukes historier 

fra virkeligheten, individuelle fortellinger og personlige livsløp. Slike teknikker gjenfinner jeg i 

utstillingen Sápmi på Nordiska museet. For eksempel er mange av tekstene sitater. Her er et 

portrettgalleri hvor de portretterte får fortelle om seg selv, og hvordan de opplever det å 

være same, og i seksjon 4 fortelles livsløpet til den enkelte gjenstand, samtidig som at den 

samiske referansegruppens medlemmer kommer med sine personlige betraktninger rundt 

denne gjenstanden. I den sorte boksen i seksjon 3 forteller en kvinne historien om et 

fotografi av sin farmor. Utstillingen har ikke bare fokus på samene, men også på forholdet 

mellom samer og svensker og at samene er ett av verdens urfolk. Ved å understreke slike 

kryss-kulturelle forbindelser plasseres fortellingen om samene og samisk etnisitet innenfor 

en bredere arena, både nasjonalt og globalt.  

 Utstillingen Sápmi – en nasjon blir til  på Tromsø museum gir en kronologisk 

fremstilling av samisk etterkrigshistorie, men den har også elementer av et hybrid 

utstillingsregime. Også her er det et portrettgalleri, og på dataskjermer vises intervjuer med 

personer som deler sine personlig erfaringer. Selv om den kronologiske ordningen av 

utstillingen styrer besøkeren i én retning, har kuratorene ønsket å lage en åpen utstilling 

hvor det skal være rom for flere fortellinger, og hvor besøkeren selv kan gjøre seg opp en 

mening, blant annet ved at de har laget to-delte fremstillinger av samisk politikk i rom 2. 

Utstillingen har få utstilte museumsgjenstander. I følge Varutti er det et trekk ved det 

hybride utstillingsregimet at det sentrale fokuset på gjenstanden som «autentisitets-ikon» 

forsvinner, og slik står som nevnt utstillingen Sapmi - en nasjon blir til  i kontrast til den 

andre samiske utstillingen på Tromsø museum, Samekulturen. I sistnevnte utstilling har 

museumsgjenstandene en sentral rolle. Det er en del gjenstander utstilt i Sápmi – en nasjon 

blir til  også, men dette er ikke det man vanligvis forbinder med museumsgjenstander. De 

utstilte gjenstandene her er for eksempel et kart, en gammel radio av typen mine 

besteforeldre hadde, et platecover, et arkitektbord og offentlige utredninger som er stablet 

                                                             
319 Ibid. S. 28-29. 
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oppå hverandre. Disse gjenstandene er ikke utstilt for å gi autentisitet til fortellingen, men 

for å fungere som et utgangspunkt for historier som appellerer til personlige erfaringer, 

følelser, minner og fortellinger.  

 I følge Varutti kan den hybride utstillingsteknikken ha en tendens til å skjule 

kuratorenes arbeide for å oppnå et mer direkte forhold mellom publikum og det som blir 

presentert. Utstillingen Sápmi – en nasjon blir til har som nevnt blitt kritisert for at 

kuratorene er lite synlig i fortellingen, en fortelling som kuratorene selv har vært med på å 

forme. På den andre siden opplever jeg ikke at utstillingen Sápmi  på Nordiska museet, som 

er den utstillingen som klarest hører inn under et hybrid utstillingsregime, kan kritiseres for 

det samme. De mange spørsmålene som stilles til besøkeren ved hver seksjon, som for 

eksempel «Vems spår? Vad är samiskt? Vad är svenskt?» opplever jeg som kuratorenes 

stemme. Det er kuratorene som ber meg, besøkeren, om å reflektere over nettopp dette. At 

kuratorene er lite synlige i utstillingen Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø museum kan like 

gjerne ha sin årsak i at denne utstillingen også er organisert kronologisk som i et historisk 

utstillingsregime, hvor en hendelse tilsynelatende følger den foregående. 

 Utstillingen Samisk samtid på Norsk folkemuseum kan ikke på samme måte passes 

inn i et hybrid utstillingsregime, men den har elementer av dette. Stueinteriøret har 

likhetstrekk med de forenklede dioramaene i Samisk kultur. Men siden dette er en stue fra 

samtiden er det noe man umiddelbart kan kjenne seg igjen i, en tematisk kontekst som gjør 

at publikum kan gå inn i handlingen. Utstillingen vektlegger mangfoldet i moderne samisk liv 

og etnisitetsuttrykk, men åpner ikke opp for personlige tolkninger eller multiple fortellinger. 

Denne utstillingen tilhører hovedsakelig et etnografisk utstillingsregime med elementer av et 

hybrid utstillingsregime.  

 Siden alle utstillingene omhandler samme tema: samisk kultur og historie, vil det 

nødvendigvis være en del likhetstrekk. Men det er også en del forskjeller i måten materialet 

presenteres på. En av de mest øyenfallende forskjellene er hvordan nasjonalmuseene i 

Norge og Sverige har valgt å fornye og oppdatere utstillingene om samisk kultur. Både Norsk 

folkemuseum og Tromsø museum har valgt en suppleringsstrategi hvor den gamle 

utstillingen beholdes, og man lager en ny utstilling i tillegg. På Nordiska museet har man 

derimot valgt å lage en helt ny utstilling som både handler om samisk kultur og historie, og 
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dessuten problematiserer spørsmål om etnisitet, minoriteter og urbefolkninger320.  På 

Tromsø museum har den nye utstillingen en henvisning til den gamle utstillingen, med en 

tekst om at slik viste museene frem samisk kultur før. På Nordiska museet har man, ved at 

man har laget en helt ny utstilling, fått en annen mulighet til å veve museets rolle inn i 

fortellingen om (representasjon av) samisk kultur. 

 En utstilling er i stor grad et visuelt medium, og i beskrivelsen av utstillingene har jeg 

lagt særlig vekt på å beskrive visuelle elementer ved utstillingene. Dette lar seg ikke uten 

videre «oversette» til skrift, og i denne prosessen ligger selvfølgelig et stort element av 

tolkning. Det er som nevnt en nærmest uoverkommelig oppgave å forsøke å fange opp alle 

detaljer ved de enkelte utstillingene. Jeg har som nevnt valgt å legge vekt på noen 

modaliteter som jeg oppfatter som fremtredende: bruk av diorama, fotografi, hvordan 

gjenstanden fremstilles og  bruk av kart, og hvordan utstillingen er ordnet i henhold til ulike 

representasjonsregimer, som altså må sees som idealtyper. Hovedvekten av analysen ligger 

på de fire modalitetene diorama, fotografier, gjenstander og kart. Jeg har valgt å ha et 

hovedfokus på disse modalitetene fordi jeg mener at dette fokuset kan få frem et annet 

meningspotensiale i utstillingen enn hva en ren tekst-analyse kan gjøre. I det neste kapittelet 

analyserer jeg utstillingene med utgangspunkt i disse fire modalitene. 

                                                             
320 Representasjonen av den «tradisjonelle» samiske kulturen er likevel ivaretatt på friluftsmuseet 

Skansen. 
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KAPITTEL 5: ANALYSE AV DE FIRE MODALITETENE DIORAMA, 

FOTOGRAFIER, GJENSTANDER OG KART 
 

 I forrige kapittel presenterte jeg de fjorten samiske utstillingene som omfattes av 

denne analysen. Jeg diskuterte bruk av tekst og så hvordan utstillingene er organisert i 

forhold til fire utstillingsregimer: henholdsvis estetisk, historisk, etnografisk og hybrid 

utstillingsregime. Jeg bruker disse utstillingsregimene som analytiske verktøy, men de skal 

ikke sees som kategorier. Som nevnt finnes det hele tiden blandingsformer, men blanding av 

det estetiske, historiske og etnografiske utstillingsregimet er ikke det samme som et hybrid 

utstillingsregime . En av de fremste karakteristikkene til et hybrid utstillingsregime, er at det 

har åpne og parallelle narrativer som skaper rom for mange ulike synspunkter. Fortellingen 

er ofte i dokumentarstil, den bruker meta-narrativer, historier fra virkeligheten, individuelle 

fortellinger, personlige livsløp og eiendeler. I et hybrid utstillingsregime etableres kryss-

kulturelle forbindelser som kan bidra til å plassere gruppen (en slik gruppe blir i de andre 

utstillingsregimene ofte beskrevet som en kultur)  innenfor en bredere nasjonal eller global 

arena. Dette står i motsetning til de andre utstillingsregimene, hvor det viktigste er å gi et 

mest mulig nøyaktig og dekkende bilde av én kultur321.  

 Kapittel 4 var deskriptivt. Der beskrev jeg hva de samiske utstillingene viser og 

inkluderte en diskusjon om hvordan utstillingene er organisert og hvordan dette kan passe 

inn i ulike utstillingsregimer. Her i kapittel 5 handler det om hvordan de samiske utstillingene 

utrykker samisk identitet og etnisitet. Med utgangspunkt i beskrivelsene i kapittel 4, vil jeg  

diskutere hvordan modalitetene diorama, fotografi, gjenstander og kart brukes i de samiske 

utstillingene. Til dels går jeg også utenfor utstillingene og museene for å se på hvordan 

modalitene har blitt brukt i andre sammenhenger, i den grad dette har betydning for hvilken 

meningen modaliteten uttrykker i utstilingene. Til slutt i kapittelet diskuterer jeg hvordan 

disse modalitetene brukes innenfor de ulike utstillingsregimene. 

 

                                                             
321 Varutti, "Gradients of Alterity. Museums and the Negotiation of Cultural Difference in Contemporary 

Norway.." 
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DIORAMA 
 

…[dioramas were] armor[ing]  the Museum, like a dinosaur, against change… t[ying] 

the Museum almost irrevocably, for many years to the exposition of one particular 

aspect of science and made it  almost impossible for it to respond to changing 

scientific interests 322 

 Dioramaer tar mye plass. De er store, tre-dimensjonale fremstillinger og som sådan 

ganske tungrodde og ikke enkle å flytte på. Hvis et diorama først er på plass, så blir det der. 

De er også kostbare å lage, og det er nok Franz Boas´ fremste bekymring, slik han uttrykker 

det i sitatet ovenfor. Et diorama innebærer er en stor investering fra museets side og er ikke 

noe man skifter ut med det første. Et diorama forankrer utstillingen i tid, det blir der lenge, 

på ett sted. Likevel har dioramaer hatt – og har fremdeles, en sentral plass i mange av de 

samiske utstillingene.  

 I forrige kapittel beskrev jeg i alt fjorten samiske utstillinger fordelt på seks museer i 

Norge og Sverige. Av de fjorten utstillingene er det bare to utstillinger som ikke benytter seg 

av diorama-teknikken i en eller annen form, det vil si Sápmi på Nordiska museet og Sápmi – 

en nasjon blir til på Tromsø museum. De resterende tolv utstillingene har alle en form for 

diorama som i større eller mindre grad preger utstillingen, se tabell på neste side. 

DIORAMA, EN BEGREPSAVKLARING  
 I følge Store Norske Leksikon er et diorama et tredimensjonalt, illusjonistisk 

helhetsbilde oppnådd ved hjelp av dekorasjoner og gjenstander som særlig brukes i 

pedagogisk øyemed ved museer323. Det finnes imidlertid to betydninger eller bruksområder 

for begrepet diorama. Den første betydningen kan føres tilbake til 1822 og viser til 

oppfinnelsen til Louis Daguerre og Charles Marie Bouton. De konstruerte et slags teater hvor 

publikum kunne stå på en plattform. Herfra hadde publikum utsikt til et stort 

landskapsmaleri. Dette var malt på flere lag av delvis gjennomsiktig linduk. Ved å manipulere 

                                                             
322 Franz Boas` advarsel til den amerikanske museumsdirektøren Roy Chapman Andrews, 19 november 
1937. Se Karen A. Rader og  Victoria E. M. Cain, "From natural history to science: display and the 
transformation of American museums of science and nature," Museum and Society jul. 2008, no. 6(2) 
(2008). S. 155-156, og note 4. Takk til professor Sam Alberti for å ha gjort meg oppmerksom på sitatet. 

323 "Diorama. Store norske leksikon: http://snl.no/diorama." Hentet 06.01.2014. 
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Nr. Utstilling Museum Diorama? Hvilke dioramaer 

1 Samisk kultur 
1990 

Norsk folkemuseum Ja 22. og 23. Finnmarksvidda 
(Laplands ekvipasje) 
18. Marked 
26. Skole 
+ flere forenklede dioramaer uten 
mannekeng 

2 Samisk samtid 
2007 

Norsk folkemuseum Ja Stueinteriør 

3 Samekulturen 
1973 

Tromsø museum. Ja 6. Pelsdyrfangst 
10. Raide (Laplands ekvipasje) 
17. Reinsdyr med kløv 
19. Boplass 

4 Sápmi – en 
nasjon.. 2000 

Tromsø museum nei  

5 Basisutstilling 
1986 

De samiske 
samlinger 

Ja Elvebåt 
Laplands ekvipasje 

6 Sjøsamene 
1995-2000 

Varanger samiske 
museum 

Ja  Varangerfjorden 
1. Isfritt land 
3. Steinalderens sluttfase 
4. Siidasamfunnet 
Boplass sommer og vinter 
6. Varangersamene 1900 
Sjøsame anno 2000 

7 Sápmi 2007 Nordiska museet nei  

8 Tidens gång 
1989 

Ájtte ja  

9 Nybyggarliv 
1989 

Ájtte Ja Hele utstillingen 

10 Att reda sig 
1992 

Ájtte Ja Fem små dioramaer 

11 På väg 1993 Ájtte Ja Stiarnas land 
Vattenvägar 
På väg i snöriket (Laplands 
ekvipasje) 

12 Drakt och 
silver 1997 

Ájtte Ja Jägaren 
Boterskan 

13 Trumtid 2002 Ájtte Ja Offerplatsen 
Den heliga björnen 

14 Laponia 2005 Ájtte Ja I skogen 
Fjället (Fire små dioramaer m 
utstoppede dyr) 
Myren 
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lyset bak linduken skapte man illusjonen av et dramatisk skiftende landskap. Etter å ha 

beskuet dette i noen minutter, ble publikum og plattform dreiet rundt for å beskue en ny 

scene. Slike dioramaer ble, som deres forgjengere panoramaene, en del av en folkelig 

populær underholdning frem til 1880-tallet, da denne formen for magiske illusjoner ble 

avløst av fotografiets magiske realisme324. 

Den andre betydningen av begrepet diorama, og den som er mest vanlig i dag, er at det er 

en delvis tredimensjonal modell, enten i full størrelse eller forminsket, som viser en scene av 

enten naturmiljøer eller historiske begivenheter. Et diorama på et museum kan defineres 

som en representasjonsform som består av en konstruert forgrunn med kunstige eller 

preparerte elementer som planter, stein, vann og lignende. Man finner ofte også her et 

utstoppet dyr eller en modell av et dyr. Denne forgrunnen glir så tilsynelatende sømløst inn i 

og fremstår som en del av et realistisk bakgrunnsmaleri, noe som gir fremstillingen dybde og 

tilsynelatende leder blikket mot horisonten325. Diorama kan, men må ikke, være adskilt fra 

tilskueren av en glassvegg eller lignende.  

 Jeg bruker begrepet diorama i betydningen tredimensjonal modell hvor det i større 

eller mindre grad gjøres bruk av naturlige illusjoner. Denne formen for diorama fikk stor 

utbredelse på museer fra slutten av 1800-tallet, både på naturhistoriske og kulturhistoriske 

museer.  Man ser en overgang fra didaktiske, «vitenskapelige» utstillinger hvor typer av 

gjenstander stilles ut ordnet på rekke og rad, til den mer populistiske dioramaformen. Dette 

kan igjen kobles til et skifte i hvem museumsutstillingene primært henvender seg til: fra et 

vitenskapelig publikum til et publikum som stort sett består av vanlige folk 326.  Dioramaer 

blir itt ulike betegnelser avhengig av hvilken type museum de befinner seg på og hva 

dioramaene fremstiller. På naturhistoriske museer kalles diorama ofte «habitat groups» eller 

«habitat dioramas» (miljøgrupper). Slike miljøgrupper består typisk av utstoppede dyr i 

forgrunnen av et naturhistorisk scenario som skal ligne på dyrenes opprinnelige miljø eller 

                                                             
324 J. L. Daguerre har foruten å ha oppfunnet dioramaet også fått æren for å ha oppfunnet fotografiet 

(daguerrotypi). 

325 J. Willard Withson, "Magic in Plain Sight: The Art and Science of Diorama Display," i Concrete Jungle, red. 

Mark Dion og  Alexis Rockman (New York: Juno Books, 1996). S. 202  

326 Sandberg, Living pictures, missing persons: mannequins, museums, and modernity. S. 4-7. 
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habitat327. På etnografiske museer ble dioramaer med mannekenger som fremstilte ulike 

folkeslag, ofte kalt «life groups». Figurgrupper på det sene 1800-tallets voksmuseer og på 

kulturhistoriske museer hvor originale interiører ble dramatisert ved at man satte inn 

mannekenger, ble ofte kalt «tablåer»328. Jeg har valgt å kalle denne fremstillingsformen på 

de samiske utstillingene her for «diorama». Diorama betegner altså her en 

representasjonsform med tredimensjonale og mer eller mindre realistiske scener som noen 

ganger er plassert bak glass. I de samiske utstillingene finner man både miljøgrupper (habitat 

groups) og tablåer (interiør med mannekenger), men dioramaene på de samiske museene er 

ofte en blanding av natur og kultur. Dioramaene med utstoppede dyr og fugler i et tilnærmet 

realistisk landskap er med på å knytte den samiske kulturen til naturen. Ájtte har flere slike 

miljøgrupper, men så har da også museet en dobbel rolle som både fjell – og samemuseum. 

Ájtte har dessuten i mange år hatt eget taksidermiverksted og egen preparant. På museet 

finnes også en egen utstilling som bare viser utstoppede dyr og fugler fra området. I 

utstillingen Samekulturen på Tromsø museum er det en egen monter som viser utstoppede 

pelsdyr i ferd med å gå i feller329. I utstillingen Varangersamene på Varanger samiske 

museum møter man på utstoppede dyr både her og der i utstillingen uten at de alltid er del 

av et diorama: ryper, bjørn, ulv og sel, for å nevne noen. 

LAPLANDS EKVIPASJE I DE SAMISKE UTSTILLINGENE 
 Et sentralt motiv i flere av de samiske utstillingene, er en fremstillingsform jeg har 

valgt å kalle Laplands ekvipasje330. Laplands ekvipasje er et diorama som viser en 

mannekeng331 kledd i tradisjonell samisk drakt og plassert sammen med et livaktig utstoppet 

reinsdyr. Ofte er disse figurene plassert i et illusjonistisk vinterlandskap, og reinsdyret 

                                                             
327 Karen Wonders, Habitat dioramas: illusions of wilderness in museums of natural history, Acta 

Universitatis Upsaliensis (Uppsala: Uppsala Universitet, 1993). S. 9. 

328 Sandberg, Living pictures, missing persons: mannequins, museums, and modernity. 

329 I gjesteboken som lå i utstillingen kunne jeg lese følgende reaksjon på utstillingen, skrevet av en 

barnehånd: «I gamle dager var de slemme mot dyrene!» 

330 Jeg har lånt benevnelsen Laplands ekvipasje fra tekster og manuskripter fra 1800-tallet. På den tiden 

ble samer ofte omtalt som «lapper». 

331 Jeg bruker begrepet «mannekeng» om legemsstore menneskelignende figurer eller dukker, som er 

ikledd drakt. 
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Figur 42 Tromsø museum: 

Samekulturen, monter nr. 17 

 

trekker en pulk. Laplands ekvipasje er utstilt på fire av de seks museene som omfattes av 

denne analysen (se tabell i begynnelsen av dette kapittelet). Jeg finner dette dioramaet i 

utstillingene Samekulturen på Tromsø museum og Samisk kultur på Norsk Folkemuseum, i 

basisutstillingen på De samiske samlinger og i utstillingen På väg på Ájtte museum.  

 I utstillingen Samekulturen på Tromsø museum 

utgjør Laplands ekvipasje det største dioramaet. 

Dioramaet viser en raide332 som flytter fra vinterleiren 

til sommerleir ved kysten (se kapittel 4, figur 10). Et 

utstoppet reinsdyr med imponerende gevir og 

fargerikt seletøy leder an i raiden. Dette reinsdyret 

trekker en pulk, og oppe i pulken sitter en mannekeng 

kledd i tradisjonell samisk drakt. Bak disse følger 

ytterligere to reinsdyr som trekker ulike pulker. 

Bunnen i dioramaet er hvit for å illudere snø. 

Bakveggen i dioramaet er et naturalistisk 

landskapsmaleri av et vidstrakt, snødekt landskap hvor 

vinteren og snøen gradvis må vike ettersom 

landskapet skifter fra fjell-landskap til kystlandskap. 

Dioramaet er delvis adskilt fra publikum av en lav 

glassvegg.  

I utstillingen Samekulturen er det ytterligere et diorama med utstoppet reinsdyr og 

mannekeng. Monter nr. 17 viser en mannlig mannekeng kledd i tradisjonelle skinnklær som 

står ved siden av et utstoppet reinsdyr som bærer en kløvsal (se figur 42).  Gruppen er 

omgitt av et sommerlig eller høstlig landskap. Dioramaet står i en monter, adskilt fra 

publikum av en glassvegg. 

 Mannekengene i utstillingen Samekulturen har stiliserte, forenklede ansikter. 

«Ansiktet» er trukket med et hudfarget stoff, og man kan se konturene av en nese. Det er 

ikke brukt farger for å markere ansiktstrekk som øyne og munn. Mannekengene fremstår 

dermed som anonyme, uten personlige karaktertrekk. De er ikke individer men typer. Dette 

                                                             
332 En samisk karavane. 
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Figur 43 Norsk folkemuseum: Samisk kultur (del av dioramaet 

Finnmarksvidda) 

 

understrekes av draktene de har på seg og den sammenhengen dioramaene står i, i 

utstillingen. Fortellingene i dioramaene (henholdsvis flytting vinter/vår og flytting 

sommer/høst) er illustrasjoner av temaer som beskrives ved hjelp av gjenstander, tekst og 

illustrasjoner i montrene i nærheten av dioramaene. 

 I utstillingen Samisk 

kultur på Norsk 

folkemuseum, er den eldste 

delen av utstillingen 

utformet slik at man 

beveger seg rundt et 

oktagonalt podium i midten 

av rommet. Størstedelen av 

dette podiet er presenterer 

temaene «Teltet» og 

«Finnmarksvidda», og disse 

oppleves som ett 

sammenhengende diorama. 

Her fortelles en historie om en nomadefamilie på Finnmarksvidda. Mannekengen som 

forestiller moren, sitter inne i teltet. Mannekengene som forestiller faren og datteren, står 

utenfor teltet ikledd tradisjonelle vinterdrakter. De gjør seg klare til å kjøre datteren tilbake 

til internatskolen etter juleferien333.  Et utstoppet reinsdyr med seletøy og kjørepulk står ved 

siden av faren, og en lokkpulk til å frakte gjenstander er plassert ved siden av jenta. Bunnen i 

dioramaet er dekket av et hvitt materiale som illuderer snø. Bakveggen er malt i nøytralt 

hvitt. Dioramaet er noe opphøyd fra gulvet i utstillingen, og adskilt fra publikum av en 

glassvegg.  

Mannekengene er tilnærmet ansiktsløse.  Verken øyne, munn eller nese er markert, i stedet 

for ansikt er det en hudfarget flate. Selv om dioramaet forteller en historie, er aktørene, det 

vil si mannekengene i denne historien, anonyme og ansiktsløse typer. De tradisjonelle 

                                                             
333 Muntlig meddelelse fra Leif Pareli. Bak en vegg på det samme podiet er temaet som forteller om 

skolegang og fornorskningspolitikk. Kanskje forestiller mannekengen her den samme jenta som i 

Finnmarksvidda-dioramaet?   
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draktene med farens karakteristiske stjernelue overskygger forsøket på å gjøre 

mannekengene til individer som er del av en familie, og bidrar i stedet til at de fremstår som 

representative typer. 

 Dioramaet som fremstiller Laplands ekvipasje på De samiske samlinger, skiller seg fra 

ekvipasjen på Tromsø museum og Norsk folkemuseum på flere punkter. Mannekengen har 

et tydelig modellert ansikt: det er en godt voksen mann. Her er det ikke noe podium som 

løfter dioramaet opp i forhold til publikums ståsted; ekvipasjen er plassert direkte på gulvet 

(se illustrasjon i kapittel 4, figur 24). Det er heller ikke gjort noe forsøk på å lage en bunn som 

illuderer snø. Dioramaet er ikke adskilt fra publikum av en glassvegg eller en annen type for 

stengsel, så den som tør å bryte den gyldne museumsregelen «IKKE RØR!», kan ta på det 

utstoppede reinsdyret om man så lyster. Dette bidrar til å skape en større nærhet mellom 

besøkeren og fremstillingen, men dette går på bekostning av illusjonen. Det er heller ikke 

noe landskapsmaleri i bakgrunnen. Bakgrunnen utgjøres dels av den rå og ubehandlede 

betongveggen, og dels av et panel malt av Iver Jåks, med figurer og symboler hentet fra 

samisk mytologi. Istedenfor en ferd over et snødekt vinterlandskap, er denne ekvipasjen på 

reise i et mytologisk landskap334. Med denne tolkningen kan man si at Laplands ekvipasje 

inntar en mer selvstendig rolle i denne utstillingen enn hva den gjør i utstillingene på Tromsø 

museum og på Norsk folkemuseum. Den er noe mer enn en illustrasjon av temaer som 

beskrives i andre deler av utstillingen og gjør noe mer enn å være et verktøy for 

presentasjon av autentiske gjenstander. Samtidig er den dette også, og den støtter opp 

under fremstillingen av reindriftnomadismens forflytninger på henholdsvis snø og barmark, 

slik det vises i Iver Jåks paneler i det foregående rommet (hvor dioramaet med båten står).  

På samme vegg, men adskilt av en døråpning, er et diorama som viser en mann som står i en 

elvebåt. Også her har mannekengen klare ansiktstrekk, og båten er plassert rett på gulvet, 

omgitt av noen rullesteiner og uten illusjonistisk bakgrunnsmaleri335. I motsetning til 

                                                             
334 Jamfør tolkningen Sigrid Lien og  Hilde Nielssen har gjort av denne utstillingen, som beskrevet i 

kapittel 2. Lien og  Nielssen, "Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical 

Narratives of the Sami Museum, RiddoDuottarMueat-Sámiid Vuorka-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, 

Norway.". 

335 Muntlig opplysning fra Berit Åse Johnsen, 17.10.2013, om at denne mannekengen visst nok er 

modellert etter en kjent person. 
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Figur 44: Ájtte: På väg 

 

Laplands ekvipasje på den andre siden av døråpningen, er båt-dioramaet omgitt av et 

beskyttende gjerde. 

 Den siste av Laplands ekvipasjer i denne sammenhengen finner vi i utstillingen På väg 

i Àjtte museum.  

 

Utstillingen er som nevnt i kapittel 4 bygget opp av tre dioramaer, og dette dioramaet har 

tittelen På väg i snöriket og handler om ulike former for transport på snøen. I denne 

ekvipasjen er mannekengen en kvinne med klart modellerte ansiktstrekk. Hun sitter ikke i 

pulken men går på ski ved siden av. Bunnen i dioramaet er hevet opp fra gulvet, og illuderer 

snø med blant annet dyrespor.  Bakgrunnen er et stort svart-hvitt foto av en raide, og jeg får 

følelsen av at kvinnen er hentet ut fra fotografiet, fra gamle dager og inn i vår tid. En 

miniatyrmodell av en person på en snøscooter representerer vår tid. Dette dioramaet er 

plassert på kortveggen, som et fondmotiv i utstillingen, og er det første man får øye på når 

man går inn i utstillingsrommet. Denne plasseringen fremhever dette dioramaet som noe 

særskilt viktig i forhold til de to andre dioramaene i utstillingen (se beskrivelse av utstillingen 

i kapittel 4).  
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LAPLANDS EKVIPASJE SOM UTSTILLINGSTEKNIKK 

 Dioramaet Laplands ekvipasje er en utstillingsform som vanligvis er satt sammen av 

tre deler: mannekengen, det utstoppede reinsdyret og miljøet eller scenen som 

mannekengen og reinsdyret er plassert på og i. Denne scenen har ofte form av et 

vinterlandskap. Man kan også legge til en tredje del, nemlig gjenstandene som er utstilt i 

dioramaet. Som oftest er dette en pulk, reinsdyrets seletøy og mannekengens drakt. Det er 

disse gjenstandene som er utgangspunktet for og årsaken til denne utstillingsformen. 

Laplands ekvipasje kan sees som en utstillingsteknikk, et redskap for å presentere autentiske 

gjenstander som seletøy, pulk og klesdrakt. Ved hjelp av denne utstillingsteknikken får man 

både vist frem gjenstandene og samtidig vist hvordan de har blitt brukt. De første tre delene 

av Laplands ekvipasje, nemlig mannekengen, det utstoppede reinsdyret og 

miljøfremstillingen, kan sees som en form for kontekstualiseringsverktøy, et hjelpemiddel for 

å vise frem gjenstandene og deres bruk. Utstillingsteknikken diorama ble populær på mange 

museer i siste halvdel av 1800-tallet. Mange museer erstattet taksonomiske utstillingsformer 

med livaktige kontekstualiserte scener. Den amerikanske film- og medieviteren Marks 

Sandberg beskriver dette som: 

… a compensatory project of  mise-en-scène that gave displaced objects and bodies a 

new kind of scenic home.336 

 I sammenheng med at dioramaer ble populære innslag på museene, ble 

taksidermiteknikken utviklet til å bli nærmest en kunstform, med stadig mer realistiske og 

livaktige representasjoner av dyr og fugler. Taksidermi er kunsten å stoppe ut eller å lage en 

tredimensjonal gjengivelse av døde dyr, til bruk i utstillinger eller studiesamlinger. I følge den 

amerikanske vitenskapshistorikeren Donna Haraway passet taksidermikunsten godt sammen 

med realismens epistemologiske og estetiske tilnærming. Denne tilnærmingen kan 

frembringe en nesten magisk effekt slik at det som egentlig er nitidig konstruerte scener, 

fremstår som spontane øyeblikksbilder337. 

                                                             
336 Sandberg, Living pictures, missing persons: mannequins, museums, and modernity. S. 8. 

337 Donna J. Haraway, "Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the garden of Eden, New York City, 1908-

1936.," Social Text 11(1984-1985).  
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 Laplands ekvipasje er et diorama, men det lar seg ikke helt plassere innenfor de 

naturhistoriske museenes «habitat groups» eller de kulturhistoriske museenes tablåer eller 

«life groups». Laplands ekvipasje står midt i mellom disse, mellom natur og kultur. Laplands 

ekvipasje rommer natur i form av et utstoppet reinsdyr og, hvis det er til stede, et 

illusjonistisk (vinter)landskap. Ekvipasjen har også kultur i form av de autentiske 

gjenstandene: pulken, seletøyet og klesdrakten. Laplands ekvipasje er både natur og kultur: 

det er en antropologisk-zoologisk representasjon som knytter samisk kultur til naturen. 

  Diorama er en utstillingsteknikk som først og fremst appellerer til følelsene.  

Dioramaer på naturhistoriske museer kombinerer ofte illusjonistisk bakgrunnsmaleri med 

livaktig utstoppede dyr. De tidligste dioramaene på naturhistoriske museer i Sverige uttrykte 

i følge den engelske kulturhistorikeren Michelle Henning, en sammenheng mellom villmark 

og nasjonal identitet338. Ved å appellere til følelser og gjennom kombinasjonen av ekstrem 

illusjonisme og romantisk symbolisme, bidrar slike dioramaer til å formidle en følelse av at 

de kulturelle verdiene som vi tillegger naturen, er noe som ligger iboende i naturen selv.  

LAPLANDS EKVIPASJE: EN FREMSTILLINGSFORM MED LANG HISTORIE 

 Som tidligere nevnt har utstillingene ved de samiske museene blitt kritisert for å ligne 

på eldre samisk-etnografiske utstillinger ved nasjonalmuseene339. Noe av årsaken til denne 

kritikken, er at de samiske museene bruker noen av de samme representasjonsformene som 

ble brukt i eldre utstillinger om samisk kultur på nasjonalmuseene. Representasjonsformen 

diorama og da særlig dioramaet jeg har valgt å kalle Laplands ekvipasje, ser ut til å være 

særdeles seiglivet. Laplands ekvipasje var sentral i de tidligste utstillingene av samisk kultur 

på nasjonalmuseene, og det finnes den dag i dag i utstillinger om samisk kultur, både på 

nasjonalmuseer og på samiske museer, så vel som i ulike utstillingsformer utenfor 

museene340. Laplands ekvipasje har blitt et ikon, et sentralt symbol på samisk kultur. Så 

hvorfor skulle ikke de samiske museene bruke dette i sine utstillinger? Ekvipasjen har reist 

                                                             
338 Henning, Museums, media and cultural theory. S. 51. 

339 Dette er nevnt i kapittel 1, og blir mer utfyllende diskutert i kapittel 2. Se også Mathisen, 

"Representasjoner av kulturell forskjell : fortelling, makt og autorittet i utstillinger av samisk kultur." Og 

Olsen, "Bilder fra fortida? : representasjoner av samisk kultur i samiske museer." 

340 Laplands ekvipasje er hyppig brukt i markedsføring av samisk kultur til turister, og også i andre 

sammenhenger som for eksempel julefeiring i Drammen sentrum 2013. Takk til Anne-Sofie Hjemdahl for 

denne opplysningen. 
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gjennom tid og rom og skiftende mesterberetninger. Den blir gitt nye meninger i nye 

kontekster, samtidig som at den frakter med seg meningsinnhold fra tidligere kontekster. 

Dette gjør at det ikke er uproblematisk å bruke Laplands ekvipasje i dagens utstillinger av 

samisk kultur. I det følgende vil jeg se nærmere på historien til Laplands ekvipasje som 

representasjonsform, først og fremst i museumsutstillinger men også med noen avstikkere 

til kongelige og lærde samlinger, etnografiske beretninger fra 15- og 1600-tallet og 

dyrehager og verdensutstillinger. Deretter vil jeg diskutere noen problematiske forhold ved 

ekvipasjen som utstillingsform, for til slutt å diskutere om Laplands ekvipasje fremdeles har 

en fremtid i museumsutstillinger av samisk kultur. 

REN DRAGANDE EN ACKJA 

 De eldste kjente visuelle 

fremstillingene av Laplands 

ekvipasje kan spores tilbake til 

1500-tallet. De svenske forskerne 

Leif Lindin og Ingvar Svanberg 

diskuterer motivets opphav og 

spredning i artikkelen Ren 

dragande en ackja341. Den eldste 

versjonen av motivet finner de i 

Olaus Magnus´ Carta Marina fra 

1539. Det samme motivet gjentas to 

ganger i Olaus Magnus´ Historia de gentibus septentrionalis (Historien om de nordiske folk) 

som ble utgitt første gang  i Roma i 1555. Illustrasjonen viser en mann som står i pulken, og 

seletøyet ligner ikke på noe man kjenner til i samisk tradisjon. Lindin og Svanberg regner 

derfor med at motivet ikke bygger på førstehånds observasjon, men på et noe vagt 

kontinentalt forbilde342. Motivet Laplands ekvipasje har nok særlig blitt gjort kjent gjennom 

                                                             
341 Leif Lindin og  Ingvar Svanberg, "Ren dragande en ackja," Västerbotten, no. 2 (1990). Takk til Eva Silvén 

for å har gjort meg oppmerksom på denne artikkelen. 

342 Ibid. S. 111. Olaus Magnus foretok i årene 1518-1519 en reise nordover i Sverige/Norge. I følge 

historikeren Rune Blix Hagen er både Carta Marina og Historien om de nordiske folk basert på Olaus 

Magnus` egne empiriske iakttagelser, kombinert med informasjon han har fått fra mennesker han møtte, 

gjennom brevskriving og gjennom topografiske studier. Magnus hadde selv laget utkast til nesten alle de 

Figur 45 Olaus Magnus: Historien om de nordiske folk (1555). Eier: 

Norsk folkemuseum 
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Johannes Schefferus` Lapponia, utgitt på latin i 1673 og senere i en rekke oversettelser343, se 

figur 46. I følge Lindin og Svanberg er Schefferus helt klart påvirket av Olaus Magnus siden 

Schefferus flere steder i teksten henviser til Olaus Magnus. Likevel har Schefferus-utgaven av 

Laplands ekvipasje et mer realistisk utformet seletøy, mannen sitter i pulken og holder en 

kjørestav. Dette ligner et maleri av kunstneren David Klocker Ehrenstrahl, laget på bestilling 

av Karl XI i 1671, altså to år før publikasjonen av Lapponia. Hvem som har latt seg inspirere 

av hvem her, er i følge Lindin og Svanberg ikke godt å si. De viser med utvalgte illustrasjoner 

hvordan bildene i Lapponia ble brukt i en lang rekke publikasjoner på kontinentet og i 

England fra slutten av 1600-tallet og 

gjennom hele 1700-tallet. Blant annet 

hadde Carl von Linné en versjon av  

Schefferus´ Laplands ekvipasje på  

tittelbladet av Flora Lapponica (1737). 

Motivet fortsetter å dukke opp i 

reiseskildringer under hele 1800-tallet. I 

følge forfatterne fikk Schefferus` 

Lapponia en stor internasjonal 

spredning, og hans illustrasjoner ble slik 

dominerende innfor sameikonografien. 

En annen grunn til at motivet ble så populært, er at det inneholder en rekke eksotiske 

elementer som reinsdyr og pulk, og at motivet i seg selv: ferdsel med pulk på snø var 

eksotisk for mange344. På det norske området, og noe senere, har Knud Leems beskrivelse av 

Finnmarkens lapper (1767) en rekke illustrasjoner av Laplands ekvipasje i ulike 

                                                                                                                                                                                              
500 illustrasjonene i historieverket. ( Rune Blix Hagen, "Historien om folkene under de syv plogoksene," 

(1997-2013), http://ansatte.uit.no/rune.hagen/olaus.htm. Hentet 11.01.2014.) 

343 Johannes Schefferus´ Lapponia er ikke basert på hans egne observasjoner, men bygger på 

samtidsrapporter innsendt fra prester i svensk Lappland (Hagen, Rune Blix (2013, 29. mai "Lapponia," i 

Store norske leksikon (2013). Hentet 11. januar 2014 fra http://snl.no/Lapponia. 

344 Lindin og  Svanberg, "Ren dragande en ackja." S. 113 – 118. 

Figur 46 Johannes Schefferus: Lapponia (1673). Eier: 

Norsk folkemuseum. 
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Figur 47 Museum Wormianum (1655). (Creative Commons-lisens) 

 

sammenhenger, blant annet i tett snødrev, som del av en raide og sammen med detaljerte 

gjengivelser av selve seletøyet345. 

 

THE WATCHMAN IN THE CORNER 

 Så langt har det handlet om todimensjonale fremstillinger av Laplands ekvipasje, det 

vil si i form av tresnitt på kart og i historisk-etnografiske beskrivelser. Det finnes imidlertid 

også tidlige eksempler på tre-dimensjonale versjoner av ekvipasjen utstilt på museer. Det er 

mulig av deler at ekvipasjen har vært utstilt i Ole Worms Museum Wormianum i København. 

På det berømte tittelbladet til folioverket Museum Wormianum (1655) vises deler av museet 

eller studérkammeret som den danske polyhistoriker Ole Worm (1588-1654) innredet i et 

rom i sitt eget hjem. I det ene hjørnet står en menneskeskikkelse, en mannekeng, den eneste 

menneskelige representasjonen i et rom fylt av tørkede fisker og utstoppede dyr. 

Mannekengen har en spiss lue og en kjortel med en halsåpning som kan tolkes som en 

                                                             
345 Knud Leem og  Asbjørn Nesheim, Beskrivelse over Finmarkens lapper: 1767  (København: Rosenkilde og 

Bagger, 1975). 
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samisk drakt. Denne drakten kan i så fall være nr. 291 i Ole Worms katalog: «Finsk klædning 

af Rensdyrskind med Ornamenter af Metaltraad og broget Klæde»346. Bak denne figuren, 

lent opp mot veggen i hjørnet av rommet, står en avlang gjenstand, smalere i toppen og 

bredere i bunnen. Kan det være en samisk pulk? Det kan i så fall være nr. 199 i Worms 

katalog: «Finsk Rensdyrslæde af ni Træstykker sammenholdt med Vidier og Trænagler»347. I 

1988 ble en delvis rekonstruksjon av Museum Wormianum, basert på det berømte 

kobberstikket, utstilt i Trinitatis’ kirke i København. Forut for denne rekonstruksjonen ble det 

laget en liste over alle gjenstandene man kan se på kobberstikket, i alt 215 gjenstander. Alle 

disse gjenstandene kunne gjenfinnes i Ole Worms katalog348. 

 Geologisk museum i København hadde i 2011 en utstilling med tittelen De særeste 

ting / All things strange and beautiful med gjenstander og historier fra Museum Wormianum. 

Utstillingen er bygget opp rundt kunstinstallasjonen One room som er den amerikanske 

kunstneren Rosamond Purcells fortolkning av kobberstikket som viser Ole Worms samling.  

Purcell har rekonstruert Ole worms museum basert på kobberstikket. En rekke av 

gjenstandene fra kobberstikket er rekonstruert og gjenskapt i detalj. Mannekengen i hjørnet 

og formen ved siden av som muligens er en pulk er derimot mer summarisk gjenskapt, en et 

ensfarget grått materiale. Det kan virke som om Purcell ikke tar stilling til hva mannekengen 

og formen i hjørnet er ment å skulle representere. I en tekst på Geologisk museums nettside 

hvor hun omtaler installasjonen, kaller hun mannekengen for «…the watchman in the 

                                                             
346 H. D. Schepelern, Museum Wormianum: dets forudsætninger og tilblivelse  ([Højbjerg]: Wormianum, 

1971). S. 366. Samer ble tidligere omtalt som finner eller lapper. 

347 Ibid. S. 354. I Schepelerns utgave av Worms katalog omtales flere «finske» gjenstander som antagelig er 

samiske, blant annet en «grime af Rensdyrsener… benyttes af Finner til at lade sig trække på Ski af 

Rensdyr». Ibid. S. 360, katalog nr. 256. 

348 "The Museum Wormianum reconstructed," Journal of the History of Collections 2, no. no 1 (1990). Det 

har så langt ikke lykkes meg å få tak i denne listen. Tusen takk til Bente Gundestrup på Nationalmuseet i 

København, som opplyser at det sannsynligvis er snakk om en figur i grønlandske klær, siden figuren er 

registret i Kunstkammerets inventarium fra 1775 (s.165/nr.d188) som: «En udstopped Figur, som skal 

forestille en grønlænder med en brunrød Vox-maske; Samme er iført en Grønlandsk Pels med Hette og et 

Par ditto Strømper og Støvler; ved Billedet staaer et Grønlandsk Kaste-Spyd eller Harpun af Træ med 

Kroge af Fiske-Been (1655 avbildet på titelstikket i Museum Womianum).» E-post fra Bente Gundestrup 

18. februar 2014. Dessverre er ingen av disse gjenstandene bevart i dag, se liste over de 40 bevarte 

gjenstander fra Museum Wormianum i Camilla Mordhorst, Genstandsfortællinger: fra Museum Wormianum 

til de moderne museer  (København: Museum Tusculanum, 2009). S. 31.  
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Figur 48 Laplands ekvipasje på Livrustkammaren, gave fra Gustaf Douglas i 
1694. Eier: Livrustkammaren, bildnummer F 1515. 

 

corner»349. Hvorvidt deler av Laplands ekvipasje var utstilt i Museum Wormianum har det 

ikke vært mulig å finne nærmere belegg for før denne avhandlingen skulle ferdigstilles. Det 

som er sikkert, er at Worms samling inneholdt de autentiske samiske gjenstandene man 

trenger til en Laplands ekvipasje: drakt, pulk og seletøy.  

EN LAPP, KIÖRANDES EN OPPSTOPPAD REHN 

  

  

  

 

 

 

Livrustkammaren i Stockholm er Sveriges eldste museum, grunnlagt i 1628 da Gustav II Adolf 

bestemte at klærne han hadde brukt på felttoget i Polen skulle bevares som «en evig 

påminnelse»350. Museet har gjennom årene holdt til på forskjellige plasser. I 1691 ble 

Livrustkammaren flyttet til palasset Makalös i Kungsträdgården. Det var hit, den 20. 

november 1694, at den - så vidt meg bekjent - første komplette versjonen av den laplandske 

                                                             
349 "All things strange and beautiful. Behind the scene with Rosamond Purcell.," Geological Museum. 

Natural History Museum of Denmark. 

http://geologi.snm.ku.dk/english/udstillinger/all_things_strange_and_beautiful/behind_the_scene/. 

Hentet 11.01.2014. 

350 "Livrustkammaren. Ett museum blir till. http://livrustkammaren.se/sv/om-museet/ett-museum-blir-

till.". Hentet 13. 01.2014. 
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ekvipasje ble levert, se figur 48. Det er en mannekeng laget av tre, forestillende en same i 

full utrustning, som sitter i en pulk. Spent fremfor pulken er et reinsdyr laget av tre, 

overspent med reinsdyrskinn. I fanget hadde mannekengen en samisk tromme med 

tilhørende runehammer. Denne ekvipasjen er ikke lenger utstilt, men størstedelen av den 

oppbevares fremdeles i magasinet til Livrustkammaren351. 

 Ekvipasjen var en gave fra landshøvdingen Gustaf Douglas til kong Carl XI. Kongen 

hadde visstnok stor interesse for eksotiske dyr. Han hadde blant annet bestilt det tidligere 

omtalte maleriet av Ehrenstrahl som viser Laplands ekvipasje352, og han hadde flere reinsdyr 

gående i Djurgården. Kongen og hans barn moret seg med å kjøre i pulk om vinteren. 

Ekvipasjen var utstilt i sin helhet på Livrustkammaren antagelig frem til 1804. Ved flytting fra 

Ulriksdals slott til Vauxhallen eller Orangeriet, virker det som om mannekengen ble tatt bort 

og bare reinsdyret og pulken ble utstilt353. På begynnelsen av 1800-tallet oppsto en myte om 

at denne ekvipasjen skal ha tilhørt den adelige familien Reenstiernenes stamfar Abraham 

Momma (1623 – 1690), en hollender som innvandret til Sverige på 1640-tallet og drev med 

bergverk i de nordligste delene av landet.  

Den samme mytedannelsen skjedde med maleriet «Ren dragande en ackja» av Ehrenstrahl. I 

artikkelen En lapp, kiörandes en oppstoppad rehn tilbakeviser Maj Nodermann-Hedqvist og 

Ernst Manker denne myten354. I den samme artikkelen gjør Ernst Manker seg tanker om 

motivets popularitet på denne tiden. Ehrenstrahls maleri av ekvipasjen er kjent i en rekke 

kopier. Motivet Laplands ekvipasje ble spredt i form av tresnitt og kan blant annet gjenfinnes 

i elfenben på det såkalte Schefferus-skapet på Skokloster og som dekor på jernovner. Dels 

kan motivets popularitet sees som utslag av eksotisme og kongens interesse for eksotiske 

dyr og mennesker, og dels kan den økende interessen for samene og de nordligste 
                                                             
351 Museumsnummer 20630: Halsbånd til ren; 20631: halsbånd til ren; 20632: halsbånd til ren; 20633: 

dragreim til pulk; 20634: runebommehammer; 20635: flettet snøre; 21450: veske til samedrakt; 24788: 

harpuner 3 stk; 29572: utstoppet reinsdyr; 29573: pulk; 29574: same skjært i tre med  bemalt ansikt; 

33396: sametromme. + lue avbildet i artikkelen 

352 Maleriet måler 352 x 227 cm og gjengir ekvipasjen i skala 1:1. Det var det første i en serie malerier av 

dyr som Ehrenstrahl malte for kongen, se Maj Nodermann-Hedqvist og  Ernst Manker, "En lapp, kiörandes 

en oppstoppad rehn. Kommentarer til en kunglig representationsgåva.," Livrustkammaren. XII:, no. 7-8 

(1937). S. 196.  

353 Ibid. S. 193. 

354 Ibid. 
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Figur 49 Mr. Bullocks Exhibition of Laplanders at the Egyptian Hall, 1822  Håndkolorert etsning og 

akvatint av Thomas Rowlandson (1756-1827),  Hentet 02.04.2014. 

områdene av riket sees som et ønske om å demonstrere svensk overherredømme i disse 

områdene. Samtidig knyttet det seg store forhåpninger om rikdom til de nyoppdagede 

kobber- og sølvgruvene i nord. Her regnet man med å bruke samer og reinsdyr for å 

transportere malmen355. Manker regner med at Laplands ekvipasje på Livrustkammaren har 

hatt Schefferus tresnitt og Ehrenstrahls maleri som forbilde, og at tresnittet har vært det 

primære forbildet356. 

MR. BULLOCKS EXHIBITION OF LAPLANDERS 

 Etter dette må vi gjøre et hopp frem til andre halvdel av 1800-tallet før Laplands 

ekvipasje gjør et comeback i museumsutstillinger. I mellomtiden gjøres det stadige  

 

                                                             
355 Ibid. S. 202-203. 

356 Ibid. S. 211. En annen versjon av Laplands ekvipasje som ligger ganske tett opp til Schefferus` var å 

finne som illustrasjon i barneboken «The history of Sandford and Merton» (1783-1789) av den engelske 

forfatteren Thomas Day. Denne boken ble svært populær og ble trykket i nye versjoner frem til slutten av 

1900-tallet, se Stein R. Mathisen, "Mr. Bullock's exhibition of Laplanders," Ottar, no. 4 (2007). S. 16. 
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observasjoner og glimt av ekvipasjen, blant annet opptrer den som et sentralt motiv i de 

såkalte levende utstillingene. Mr. Bullocks Exhibition of Laplanders som ble utstilt i The 

Egyptian Hall på Piccadilly i London i 1822, har fått æren for å være den første kjente av 

denne type utstillinger av samer357. William Bullock (ca. 1773-1849) var opprinnelig gullsmed 

i Sheffield. Store deler av overskuddet av denne virksomheten investerte han i sin samling, 

som til slutt vokste seg så stor at han åpnet et museum; The Museums of Natural Curiosities. 

Museet holdt først til i Liverpool, men Bullock flyttet det i 1812 til London og inn i et 

spesialbygd hus som på grunn av sin karakteristisk egyptiskinspirerte arkitektur, gikk under 

navnet Egyptian Hall. Her stilte Bullock ut deler av sin omfattende samling i tillegg til å 

arrangere skiftende utstillinger358. Av de sistnevnte er det særlig to utstillinger som skal 

nevnes her: utstillingen Laplanders i 1822 og utstillingen om Mexico i 1824. I begge 

utstillingene var det med levende representanter for de utstilte kulturene, henholdsvis en 

samefamilie fra Røros-traktene og en ung meksikansk mann. Forut for hver av disse 

utstillingene hadde Bullock selv gjort reiser til henholdsvis Norge og Mexico og gjort 

observasjoner og samlet materiale.  

 En same-familie fra Røros-traktene ble sammen med en flokk reinsdyr, brakt til 

London til utstillingen om The Laplanders. Utstillingen av den samiske familien og de levende 

reinsdyrene i Mr. Bullocks Egyptian Hall ble en suksess med hele 58.000 besøkende de seks 

første ukene359. Utstillingen er ganske godt dokumentert i bilder og tekst, gjennom 

raderinger og beskrivelser i samtidens aviser360. Raderingene viser at Bullock forsøkte å stille 

ut samefamilien og reinsdyrene i et mest mulig «autentisk» miljø. En malt bakgrunn 

forestilte A panoramic view of the North Cape, et landskap med isdekte fjell. Foran dette 

maleriet var det stilt ut en ekte gamme og antagelig også en lavvo. Autentiske drakter og 

bruksgjenstander hang på veggene rundt scenen. Samefamilien beveget seg rundt på denne 

                                                             
357 "Mr. Bullock's exhibition of Laplanders." S. 11. 

358 Store deler av samlingen var naturalia, blant annet utstoppede fugler og dyr, som ble stilt ut i grupper 

hvor det ble lagt vekt på å gjengi dyrenes naturlige miljø, se Susan M. Pearce, "William Bullock. Collections 

and exhibitions at the Egyptian Hall, London 1816-25," Journal of the History of Collections 20, no. (1) 

(2008). S. 18.  

359 Mathisen, "Mr. Bullock's exhibition of Laplanders." S. 15. 

360 Pearce, "William Bullock. Collections and exhibitions at the Egyptian Hall, London 1816-25." 
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scenen, kanskje i form av opptredener til faste klokkeslett hver dag. Reinsdyrene ble holdt i 

en innhengning på den samme scenen. I en radering av Thomas Rowlandson kan man se 

London-boere more seg med å prøve å sitte i pulken som er forspent et levende reinsdyr.  

 Mexico-utstillingen i 1824 viste en lignende utstillingsteknikk. Et panorama over 

Mexico City dannet bakgrunnen for trær og kaktuser gjengitt i voks i størrelse 1:1, en 

rekonstruert meksikansk hytte med tilhørende hage og ymse bruksgjenstander som 

keramikk, matter og lignende. Til å komplettere scenen var en ung meksikansk mann som 

etter beste evne fortalte om de utstilte gjenstandene. Museologen Susan Pearce har sett på 

andre utstillinger i London på denne tiden og dermed hva Bullock hadde å konkurrere mot. 

Bullocks utstillinger var ikke de eneste utstillingene som viste frem fremmede folkeslag i 

London på denne tiden361. Bullock hadde i tillegg også konkurranse fra British Museum, 

mekaniske teatre og rene panorama-utstillinger. Tøff konkurranse, med andre ord. Det 

Bullock gjorde som ingen andre gjorde, var i grunnen å sette sammen en rekke av disse 

elementene på en ny måte og i hele miljøer. Han var, i følge Pearce, den første som viste 

gjenstander, eksotiske dyr (for det meste utstoppede) og eksotiske folkeslag i et miljø, i en 

rekonstruert naturlig kontekst ved hjelp av panorama. Bullocks utstillinger appellerte både til 

publikums følelser og intellekt. Utstillingene bidro til å gi publikum en bevissthet om at 

fremmede kulturer ikke eksisterte bare som «…spectacles to be viewed, but also as culture to 

be experienced» 362. 

 Stein R. Mathisen påpeker at Bullocks utstillinger i Egyptian Hall finner sted før det 

rasemessige og evolusjonistiske synet på andre folkeslag fikk gjennomslag. Samefamilien fra 

Røros fremsto først og fremst som eksotiske. Mottagelsen og oppfatningene av dem var delt. 

                                                             
361 Publikum kunne blant annet se ‘The Hottentot Venus’ – Sartje Batman, og en mer eller mindre ekte 

eskimofamilie, se ibid. S. 20.  

362 Ibid. S. 29. Det kan virke som om London på begynnelsen og midten av 1800-tallet var et slags senter 

for fremvisning av eksotiske folkeslag, se for eksempel Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av 

samer i Europa og Amerika." S. 11, Pearce, "William Bullock. Collections and exhibitions at the Egyptian 

Hall, London 1816-25."; Qureshi, "Robert Gordon Latham, Displayed Peoples, and the Natural History of 

Race, 1854-1866.." Flere av disse fremvisningene var del av en turnerende virksomhet. Jeg har ikke 

oversikt over hvilke byer de turnerte til, så det er vanskelig for meg å si om den tilsynelatende sentrale 

posisjonen til London i dette reflekterer Londons status som verdensmetropol på den tiden, eller om det 

(også) kan være et utslag av de ulike forskernes geografiske interessefelt.  
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Noen oppfattet dem som usle og tarvelig ville, mens andre igjen så dem som representanter 

for de edle ville363. 

LAPLANDS EKVIPASJE PÅ REISE MELLOM LEVENDE UTSTILLINGER, VERDENSUTSTILLINGER OG 

MUSEUMSUTSTILLINGER 

 I følge Catrine Baglo foregikk det flere lignende utstillinger av «eksotiske» mennesker 

i London etter denne, med det var først på 1870-tallet at fenomenet med levende 

utstillinger virkelig ble utbredt og da først og fremst med dyrehagen som arena. Det 

geografiske tyngdepunktet hadde da flyttet seg til Kontinentet, i det daværende Østerrike-

Ungarn og Det tyske keiserriket. Mindre hyppige, men med større gjennomslagskraft, hadde 

utstillingene på Verdensutstillingene. Fenomenet opptrådte sporadisk på tidligere 

utstillinger, men i følge Baglo var det først på Verdensutstillingen i Paris i 1889 at fenomenet 

å stille ut levende mennesker i rekonstruerte miljøer fikk sitt store gjennombrudd364. 

Hensikten med å stille ut mennesker på denne måten var å vise en kollektiv og kulturell 

annerledeshet. I følge Baglo ble menneskene som den omtalte samefamilien fra Røros 

oppfattet som typiske representanter for sine kulturer. Kontekst og rekonstruksjon ble 

derfor viktig i disse utstillingene. Kulturell praksis og tid og sted ble forsøkt gjenskapt ved 

hjelp av materielle rekonstruksjoner og nye visualiseringsteknikker365. 

 I 1851, 26 år etter at Egyptian hall stengte sine dører, åpnet den første store 

verdensutstillingen, også denne i London. Da verdensutstillingen var slutt ble bygningen som 

huset den, The Crystal Palace, demontert og bygget opp på nytt igjen i Sydenham hvor den 

ble gjenåpnet i 1854 som et folkets palass – The Peoples Palace366. Som jeg har beskrevet i 

kapittel 4, hadde dette konsekvenser for norsk museumsvesen og for representasjon av 

samisk kultur på museum i Norge, i og med at Robert G. Lathams innsamlingsvirksomhet 

indirekte førte til grunnleggelsen av Etnografisk museum i Oslo. Latham hadde sammen med 

                                                             
363 Mathisen, "Mr. Bullock's exhibition of Laplanders." S. 15-16. 

364 Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i Europa og Amerika." S. 11-13. 

365 Ibid. S. 14.  

366 Crystal Palace var tegnet av arkitekten Joseph Paxton. Bygningen ble stående i Sydenham frem til den 

brant i 1936. Den markante bygningen satte sitt preg påområdet, blant annet ved å gi navn til området, en 

stasjon på T-banen og et fotball-lag, se "Crystal palace museum,"  

http://www.crystalpalacemuseum.org.uk/. Hentet 21. januar 2014. 
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biologen Edward Forbes fått ansvar for lage utstillingen i den naturhistoriske avdelingen i 

Crystal Palace i Sydenham. Denne utstillingen skulle vise folk og dyr fra alle verdensdeler. 

Utstillingen var bygget opp av planter, gjenstander, utstoppede dyr og mannekenger som 

representerte mennesker av ulike folkeslag. Mannekengene var organisert i visuelle 

narrativer slik at de tilsynelatende deltok i små scener eller fortellinger som skulle være 

representative for deres etnisitet. Den engelske historikeren Sadiah Qureshi har vist at disse 

narrativene eller fortellingene i stor grad var hentet fra reiselitteraturen367. På kartet over 

utstillingen kan man se at blant annet reinsdyr er utstilt i den arktiske seksjonen368. Det er 

mulig at dette reinsdyret har inngått i en fremstilling av Laplands ekvipasje369. Latham og 

Forbes utarbeidet en guidebok til hjelp i fortolkningen av utstillingene. Guideboken var 

rimelig og ble trykt i store opplag og var antagelig et av de mest brukte etnologiske verkene 

på 1850-tallet. Utstillingen og boken fikk stor betydning i utviklingen av synet på ulike 

menneskeraser, fra eksotiserende blikk på de ville til et syn på menneskeraser som inndelt i 

et hierarki med hvite på toppen370.  

 Det er altså ikke usannsynlig at samefamilien fra Røros som kom til London i 1822, 

kan indirekte ha hatt innvirkning på utformingen av museumsutstillinger. I Oslo på 

Etnografisk museum, artet det seg slik at gjenstandene som ble samlet inn som dubletter til 

Latham ble grunnstammen i Etnografisk museums samling371. Etnografisk museum var – og 

er- et universitetsmuseum som den gang tilhørte Det kongelige Fredriks universitet, nå 

                                                             
367 Qureshi, "Robert Gordon Latham, Displayed Peoples, and the Natural History of Race, 1854-1866.." S. 

147. 

368 Se figur 1, s. 148 i ibid. 

369 Yngvar Nielsen gjengir deler av det innsamlede materialet som ble sendt til Latham. Av dette fremgår 

det at det var brukt penger på innkjøp av «Gibsafstøbninger af lappiske Hoveder» og at man har skaffet 

det fornødne «lappiske hovedhaar» til disse gipsavstøpningene, samt «lappiske dragte» og en pulk med 

seletøy, se Yngvar Nielsen, Universitetets ethnografiske samlinger 1857-1907: en historisk oversigt over 

deres tilblivelse, vækst og udvikling, vol. 1 (Oslo: Museet, 1907). S. 8. Disse er ikke nevnt i Lathams katalog 

over utstillingen, se Robert Gordon Latham og  Edward Forbes, Natural History Department of the Crystal 

Palace Described Crystal Palace Guide (Euston Grove Press, 2013 [1854]). En av gipsavstøpningene er 

avbildet i denne avhandlingen, se figur 55. 

370 Qureshi, "Robert Gordon Latham, Displayed Peoples, and the Natural History of Race, 1854-1866.." S. 

149. 

371 Nielsen, Universitetets ethnografiske samlinger 1857-1907: en historisk oversigt over deres tilblivelse, 

vækst og udvikling, 1.  
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Figur 50:Fra Etnografisk museums utstilling i Domus media, 1902. Eier: 

Kulturhistorisk museum. 

 

Universitetet i Oslo. Et universitetsmuseum var ikke primært en folkeforlystelse, men en 

vitenskapelig studiesamling for lærde menn og de som ellers måtte ønske å opplyse seg. I 

utstillingene ble gjenstandene ordnet etter taksonomiske prinsipper. Likevel er Laplands 

ekvipasje med, dog uten å bli satt inn et scenisk miljø av malte vinterlandskap. På et fotografi 

av utstillingene i Domus media fra 1902, tatt like før overflytting til det nye museet, kan man 

se en mannekeng iført pesk i forgrunnen av fotografiet (se figur 47). Denne mannekengen 

står foran en glassmonter med utstilte gjenstander. I bakgrunnen av fotografiet, plassert 

foran en dør, skimter vi et utstoppet reinsdyr med kjøresele og en arm og en fot tilhørende 

enda en mannekeng, ikledd kofte. Antagelig har reinsdyret vært forspent en pulk. I 1904 ble 

utstillingene flyttet til det nye museumsbygget i Fredriksgate, og Laplands ekvipasje fulgte 

med372.  

 

  

                                                             
372 «I Skab 1 til venstre for Indgangen er der opstillet en Lap i Vinterdragt, som sidder i sin Pulk, forspændt 

med en ren», se Universitetets lappiske samlinger 1857-1911, vol. no. 2 (Oslo: Museet, 1911). S. 13-14, Det 

virker ikke som om det er gjort forsøk på å skape et miljø eller en kontekstualisering her heller. Nielsen 

beskriver ulike drakter og gjenstander som er utstilt i samme skap, og fotografiene av disse draktene i 

heftet viser mannekenger som er utformet som et slags stålskjelett, uten hode. Det er bare mannekengen 

som sitter i pulken som er forsøkt gjengitt livaktig. Et fotografi av ekvipasjen er gjengitt på baksiden av 

dette heftet.  
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 Mr. Bullocks utstilling i Egyptian Hall kan sies å ha hatt en mer eller mindre indirekte 

innvirkning også på representasjonsformen i de tidligste utstillingene på Nordiska museet. 

Nordiska museet, som først gikk under navnet Skandinavisk-Etnografiska Samlingen, ble 

opprettet på et privat initiativ av språkforskeren og kulturhistorikeren Artur Hazelius, se 

tidligere omtale av museet i kapittel 4. Dette var altså ikke et statlig universitetsmuseum, 

men et privat initiativ. Laplands ekvipasje var med i noen av de aller første utstillingene, stilt 

ut som et diorama med tittelen «Den åkande Lulelappen» på Drottninggatan i 1873 (se figur 

51) .  

 

 

 Det var imidlertid ikke første gang dioramaet med Laplands ekvipasje ble stilt ut i 

svensk regi. Dioramaet var også med på Verdensutstillingen i Paris 1867. Den norsk-svenske 

paviljongen var bygd i en slags fornordisk stil, en blanding av stavkirkearkitektur ispedd 

nygotiske element. 15 grupper med mannekenger som bar folkedrakter fra Norge og Sverige 

var utstilt 373. To av de svenske mannekengene bar samiske drakter. Mannekengene var 

                                                             
373 På en tegning som viser figurer i svenske og norske folkedrakter kan vi se en figurgruppe med samer, 

hvor en av dem sitter i en pulk forspent et reinsdyr, se tegning av Fredrik Wilhelm Scholander, gjengitt i 

Medelius, Nystrøm, og  Stavenow-Hidemark, Nordiska museet under 125 år. S. 45. 

Figur 51 Höstflyttning i Lule lappmark. Fra Skandinavisk-Etnografiska samlingens utstilling på Drottninggatan 

71 C. (senere Nordiska museet) Eier: Nordiska museet. 
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utformet av skulptøren August Södermann, og de fikk rosende omtale for sin livaktighet374.  

På utstillingen i Philadelphia i 1876 bar seks av i alt 30 mannekenger samiske drakter. I 

samme periode som svenske, norske og samiske folkedrakter ble vist frem på internasjonale 

utstillinger, åpner Artur Hazelius sitt museum på Drottninggatan i Stockholm, i 1873. August 

Södermann, skulptøren som hadde laget de livaktige mannekengene til Verdensutstillingene, 

laget også mannekengene til dioramaene i Nordiska museets første utstillinger. På 

verdensutstillingen i Paris 1878 deltok Sverige med Artur Hazelius skandinavisk-etnografiske 

samling, som blant annet omfattet en Laplands ekvipasje375. 

   Som jeg tidligere har vært inne på, kan bruken av Laplands ekvipasje være noe av 

grunnen til at samiske museer har fått kritikk for å ligne på eldre etnografiske utstillinger av 

samisk kultur. Som jeg har vist i det foregående, er dette en representasjonsform med lang 

historie. Laplands ekvipasje har vist seg å være et særdeles slitesterkt symbol som vi kan 

følge på reise gjennom tid og rom. På denne reisen har ekvipasjen reist gjennom skiftende 

syn på mennesker og folkeslag generelt og på samer spesielt. Den har vært en del av et 

universialistisk syn på samene som et eksotisk folkeslag, som enten «de edle ville» eller de 

«tarvelige ville». Deretter kan vi følge Laplands ekvipasje gjennom en periode preget av et 

evolusjonistisk syn på menneskeheten, som noe som kan organiseres i et hierarki av 

forskjellige folkeslag som står på ulike trinn i en utviklingsstige, og frem til dagens oppfatning 

at urfolk har en selvfølgelig plass på lik linje med andre folk. Laplands ekvipasje og 

utstillingene den har inngått i, slik som Mr. Bullocks utstilling av Laplanders, har vært med på 

å danne et mønster for hvordan senere presentasjoner har blitt utformet og har derfor i stor 

grad vært med på å prege både vår europeiske kulturhistorie og vårt forhold til andre og 

fremmede kulturer376. 

LAPLANDS EKVIPASJE OG INTERVISUALITET 

 Laplands ekvipasje evner å skifte meningsinnhold avhengig av konteksten den stilles 

ut i, men likevel bringer den med seg bruddstykker av sin historie som nissen på lasset. 

                                                             
374 Jonas Berg, "Dräktdockor - Hazelius` och andras," Fataburen. Nordiska museets och Skansens årbok. 

(1980). S. 13-14. 

375 Staffan Carlén, Att ställa ut kultur: om kulturhistoriska utställningar under 100 år, vol. 3 (Umeå: 

Institutionen, 1990). 

376 Se Mathisen, "Mr. Bullock's exhibition of Laplanders." S. 11. 
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Denne prosessen er en av hovedårsakene til at museer samler og stiller ut gjenstander: at en 

gjenstand kan forbindes til fortiden og til fortidige hendelser. Dialektikken mellom 

gjenstandens udiskutable fysiske tilstedeværelse og dens historisk foranderlige 

meningsinnhold, kan forklares med en semiotisk tilnærming. En palimpsest kan tjene som en 

metafor for hvordan nye lag av mening legges over eldre lag eller re-artikulerer eldre lag av 

mening i nye kontekster. Om man ser Laplands ekvipasje som en slik palimpsest er den en 

del av samisk kulturhistorie, samtidig som den også er en sentral del av det bildet av samisk 

kultur som ble skapt i tidlige etnografiske beretninger. Dessuten er ekvipasjen sentral i 

utstillinger og fremvisninger av samisk kultur på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Men 

Laplands ekvipasje er ikke bare en ting som hører fortiden til, den finnes på museer den dag i 

dag, både på nasjonalmuseer og på samiske museer, og jeg vil hevde at ekvipasjen har ulikt 

meningsinnhold i utstillingene på disse ganske ulike museumstypene. På nasjonalmuseer 

som Norsk folkemuseum og Tromsø museum fremstår ekvipasjen som en ting fra fortiden, 

både ved at den representerer et trekk av samisk kultur som hører fortiden til, og ved at 

selve representasjonsformen virker avleggs på et nasjonalmuseum. På de samiske museene 

har Laplands ekvipasje blitt omarbeidet og tilført ny mening. I utstillingen På väg på Ájtte 

museum er Laplands ekvipasje valgt som en representasjon av ferdsel på snø. Det er nok 

ikke tilfeldig at mannekengen er en kvinne. Bak mannekengen og det utstoppede reinsdyret 

er et stort svart-hvitt fotografi som viser en raide (se figur 44). Fotografiet viser at dette er 

en form for ferdsel som hører fortiden til- Det er en del av samisk kulturhistorie. En liten 

modell av en snøscooter viser mer moderne transportformer. Tekstene og fremstillingen i 

sin helhet har mer enn et snev av nostalgi over seg og antyder en lengsel tilbake til stillheten. 

I utstillingen på De samiske samlinger er Laplands ekvipasje som nevnt «revet ned fra 

sokkelen» og plassert direkte på gulvet. Ekvipasjen er her på ferd gjennom et mytisk 

landskap.  
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 En pussighet med Laplands ekvipasje på De samiske samlinger er at mannekengen 

tidligere har vært utstilt på Postmuseet i Oslo, nå en del av Maihaugen på Lillehammer, se 

figur 52377. Fremstillingen av Laplands ekvipasje på Postmuseet var igjen bygget på en 

akvarell av kunstneren Thorolf Holmboe (1866-1935), som viser den samiske postmannen, 

se figur 53.  

 

 

 

 

Denne sekvensen er et særlig godt eksempel på at Laplands ekvipasje er et bilde som reiser 

inn og ut av ulike kontekster: fra kunstneren Thorolf Holmboes akvarell av posten som kjøres 

ut med reinsdyr og pulk, via dioramaet av postmannen i Laplands ekvipasje på Postmuseet i 

Oslo, til utstillingen på det første samiske museet i Norge. Forfatteren og medieviteren 

Øyvind Vågnes har skrevet doktoravhandling om Zapruderfilmen, amatørfilmen av Abraham 

                                                             
377 Takk til Berit Åse Johnsen for denne opplysningen. Ekvipasje var ikke en del av den opprinnelige 

utstillingen på De samiske samlinger men har kommet til senere. Norsk folkemuseum NFSA.4443 og 

NFSA.4444 er en kjøresele og en pulk som kom til Norsk folkemuseum i 2002 som gave fra Postmuseet. 

Disse gjenstandene var del av et diorama som hadde stått i Postmuseets faste utstilling. I følge 

gjenstandsopplysningene ble den tilhørende draktfigur (postkjøreren) sendt til De samiske samlinger i 

Karasjok. 

Figur 52 Laplands ekvipasje slik den var 

utstilt på Postmuseet i Oslo. Eier: 

Postmuseet. 

Figur 53 samisk postmann, akvarell av Thorolf Holmboe (1866-1935). 

Postmuseet. 
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Zapruder som dokumenterte drapet på John F. Kennedy378. Vågnes analyserer hvordan 

denne filmen har funnet veien til en rekke ulike uttrykksformer som avisreportasjer, 

fjernsynsserier, romaner, kunstverk, spillefilmer og museumsutstillinger. Zapruderfilmen blir 

det Vågnes kaller et «travelling image» - en betegnelse på bilder som reiser, bilder som blir 

vist og sitert i stadig nye kontekster. Slike reisende bilder er slitesterke, jamfør Edvard 

Munchs berømte maleri Skrik. Bildets verdi og gjennomslagskraft øker ved at det stadig 

gjengis i nye sammenhenger, i motsetning til hva mange har trodd. Det vil si at kraften i 

bildet «vannes ikke ut» ved stadig gjentagelse. Et «travelling image» blir et ikonisk bilde, og 

for ikonologen eller den som studerer slike bilder kan Munchs Skriket avbildet på en 

gryteklut eller på en reklameplakat, være vel så interessant å studere som originalen. Et 

bilde som er gjenbrukt, kopiert, sitert, gjengitt for N`te gang og deformert i en skjødesløs 

gjengivelse i forskjellige medier og ved forskjellige anledninger, kan i sine ulike former og 

utgaver sees som dokumenter fra en kultur som er basert på en utstrakt spredning og deling 

av bilder379. 

 Slike ikoniske, reisende bilder har en evne til å påvirke eller forandre måten de blir 

fremvist på. Når de reiser, skjer en kulturell transformasjon. Reisende bilder som Laplands 

ekvipasje gir ikke bare en gjengivelse av noe som har skjedd, men blir aktører som er med på 

å forme det individuelle og kollektive kulturelle minnet. Som en kuriositet, men også som et 

eksempel på hvordan bildet av Laplands ekvipasje reiser og omformes, kan det nevnes at 

ekvipasjen muligens har hatt stor innflytelse på utformingen av det moderne bildet av 

julenissen og hans ekvipasje. Roy Andersen hevder i boka «Redningsmenn og lykkejegere» at 

samer og reinsdyr har vært med på å skape det moderne bildet av Santa Claus og hans 

reinsdyrekvipasje. Norskamerikaneren Gudbrand Lomen startet med reindrift i Alaska i 1914. 

Som et PR-stunt for å selge mer reinkjøtt, får han et reklamebyrå til å lage en kampanje, et 

juleshow med julenissen som kommer til byen med ekte reinsdyr og slede. Showet ble en 

                                                             
378 Vågnes, "Zaprudered: the journey of Zapruder's images." 

379 Guilio Carlo Argan, "Ideology and Iconology," Critical Inquiry Vol. 2, no. No. 2 (1975). S. 299-300. I følge 

Argan må ikonologen som studerer slike bilder «…gather(s) together the greatest number possible of 

those documents directly or indirectly related to the artistic theme which he has decided to consider. He is 

like a geographer who studies a water course: he must isolate its origin, calculate its path, keep in mind all 

of its branches, and then describe its behavior which depends upon its tendency to overflow, rush or 

stagnate». 
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stor suksess og turnerte i de store byene i USA i flere år på 1920-tallet. I følge Andersen er 

dette showet hovedinspirasjonen til Coca Colas julenisseekvipasje, som igjen har inspirert 

Disney-versjonen. Ideen til PR-kampanjen kom imidlertid fra diktet «The Night before 

Christmas» (1823) trolig av til Clement Clark Moore, hvor St. Nicholas kommer kjørende i en 

slede forspent med åtte reinsdyr. At Santa Claus kjørte i en slede forspent med reinsdyr var 

altså velkjent fra litteraturen, men kanskje var Lomens PR-kampanje den første 

iscenesettelsen, den første visualiseringen av dette motivet hvor man brukte ekte 

reinsdyr?380 

 Laplands ekvipasje kan slik sees som en aktør som har vært med på å forme måten 

fremmede folkeslag fremvises på museer, og dermed vårt syn på fremmede folkeslag. Slik 

Laplands ekvipasje fremvises på Norsk folkemuseum i dag, er den en arv fra et eldre og 

eksotiserende syn på «de andre». Laplands ekvipasje på Norsk folkemuseum preger vårt 

kollektive minne av samisk kultur, og de fleste som besøker denne utstillingen vil gå derfra 

med det inntrykk at reindriften hadde en like sentral plass i det samiske samfunnet som den 

har fått i denne utstillingen. Laplands ekvipasje slik den fremstilles i utstillingen på De 

samiske samlinger er med på å prege det kollektive samiske minnet. Også her har reindriften 

fått en sentral plassering, men ekvipasjen er tatt ut av det eksotiserende vintermiljøet og 

satt inn i en ny, mytologisk sammenheng. 

 På de samiske museene er Laplands ekvipasje en del av en diskurs som handler om 

samisk identitet og etno-politikk. Ekvipasjen brukes på en annen måte og av ulike grunner, 

på de samiske museene enn i eldre utstillinger på nasjonalmuseene. På de samiske museene 

kan bruken av Laplands ekvipasje tolkes som et forsøk på å bygge opp og styrke samisk 

identitet. Likhetstrekkene mellom den etnografiske vinklingen på nasjonalmuseene og den 

etno-politiske vinklingen på de samiske museene, er at begge markerer annerledeshet. Den 

etnografiske vinklingen har sitt opphav i eksotisme, hvor det som er annerledes og 

avvikende fra vestlig kultur vektlegges, som ferdsel på snø med pulk og reinsdyr. Dette kan 

sees som en form for primitiviserende essensialisme. I den etno-politiske vinklingen 

markeres annerledeshet for å vise forskjellen til vestlig kultur og for å styrke og bygge 

stolthet rundt disse symbolene. Den største forskjellen er perspektivet: i den etnografiske 

                                                             
380 Roy Andersen, Redningsmenn og lykkejegere: norske pionerer i Alaska  (Oslo: Aschehoug, 2012). 
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Figur 54 Varanger samiske museum:  

villreinfangst og tamreindrift 

 

vinklingen er temaet «de andre», i den etno-politiske vinklingen er temaet «oss selv». Denne 

vinklingen eller tilnærmingsmåten kan sees som en form for strategisk essensialisme. Dette 

innebærer at et folk med vilje bevisst manipulerer, forenkler og projiserer det offentlige 

bildet av sin kultur og sin identitet slik at det passer inn i vestlige stereotypier, for å oppnå 

rettigheter og anerkjennelse for sin kultur381. Samiske museer har slik sett hatt en viktig rolle 

i prosessen med å skape og forhandle frem det som oppfattes som «det samiske». Fra et 

post-kolonialt perspektiv kan Laplands ekvipasje på de samiske museene sees som en 

konfrontasjon hvor den vestlige/skandinaviske diskursen blir utfordret fordi «de andre» som 

tidligere ble representert, som et objekt, nå har tatt kontroll over representasjonen og gir 

motsvar.  

NÅR REINDRIFT OVERSKYGGER MANGFOLDET 
 Som nevnt i kapittel 2, er strategisk 

essensialisme en strategi som må brukes med 

forsiktighet. Laplands ekvipasje er et tydelig symbol på 

samisk kultur, det viser noe som er unikt samisk, og 

som har en lang historie. Et problem med Laplands 

ekvipasje som symbol på «det samiske», er at det er så 

sterkt knyttet til reindrift. De fleste av dagens samer er 

ikke involvert i reindrift. At Laplands ekvipasje tar så 

stor plass og ofte har en sentral plassering i 

utstillingene, gjør at det legges stor vekt på reindriften i 

disse utstillingene, og ofte på bekostning av andre deler 

av samisk kultur. Dette kan føre til at mange samer 

føler seg utelatt og underrepresentert i utstillingene. I 

masteroppgaven Hva med sjøsamene? De etnopolitiske premissene for museumsutstillinger 

                                                             
381 Se kapittel 2 om strategisk essensialisme, og Hodgson, "Introduction: Comparative Perspectives on the 

Indigenous Rights Movements in Africa and in the Americas.." S. 1040. Den engelske antropologen Adam 

Kuper advarer mot bruk av strategisk essensialisme og lignende strategier i forbindelse med urfolks krav 

om rettigheter til land og territorier, siden hele argumentasjonen i bunn og grunn bygger på et 

antropologisk utdatert, romantiserende og falskt syn på mennesker som enten primitive eller siviliserte, 

se Adam Kuper, The reinvention of primitive society: transformations of a myth  (London: Routledge, 2005). 

S. 203-218. 
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med samiske gjenstander kritiserer André Nilsen blant annet den samiske utstillingen på 

Norsk folkemuseum og utstillingen på Varanger samiske museum for å legge for stor vekt på 

reindriftssamisk livsstil382. Nilsen analyserer utstillingen  Sjøsamene på Varanger samiske 

museum med boka Sjøsamene ved Varangerfjorden i hånd383. Nilsen mener at boka har et 

for stort fokus på rein og tamreindrift, på bekostning av villreinfangst og sjøsamisk 

ressursbruk. Jeg legger hovedsakelig vekt på de visuelle fremstillingene i utstillingen og kan 

vanskelig si meg enig i denne kritikken. Det store og sentralt plasserte dioramaet i 

utstillingen er en fremstilling av Varangerfjorden med en mann og en kvinne i en båt, en 

slags sjøsamisk motsvarighet til Laplands ekvipasje384. Dessuten viser temadel 6 i denne 

utstillingen en sjøsamisk boplass anno 1900, i form av ulike dioramaer. En pussighet i denne 

utstillingen er at temadel 5: om villreinfangst og  

tamreindrift, bryter den kronologiske ordningen som hersker i resten av utstillingen, hvor en 

rundgang rundt Varangerfjord-dioramaet også er en gang gjennom 10 000 års historie. 

Temadelen om villreinfangst og tamreindrift har sin egen tre-delte kronologi, fra 

villreinfangst (for lenge siden), via tamreindrift i gamle dager, og frem til tamreindrift i våre 

dager. Dette bidrar til en følelse av at virksomheter knyttet til reinsdyr foregår slik i en egen 

tid, adskilt fra andre historiske hendelser. Men Laplands ekvipasje er også med her, om enn i 

et lite format og et transparent materiale, i form av Schefferus` versjon av Laplands 

ekvipasje, risset inn på en pleksiglassplate. 

DEN PROBLEMATISKE KROPPEN 

 Laplands ekvipasje er også en kropp. Ja, faktiske er det to kropper: samen og 

reinsdyret, en menneskekropp og en dyrekropp. I det følgende vil jeg se nærmere på den 

menneskelige kroppen i Laplands ekvipasje, representert av en mannekeng385.  

                                                             
382 Nilsen, "Hva med sjøsamene?: de etnopolitiske premissene for museumsutstillinger med samiske 

gjenstander." 

383 Schanche og  Bjørkli, Sjøsamene ved Varangerfjorden: en kortfattet gjennomgang av historien de siste 

10000 år, 2005. 

384 Se illustrasjon av dioramaet Varangerfjorden i kapittel 4, figur 26. 

385 Bruk av mannekenger er en integrert del av dioramatradisjonen. I motsetning til for eksempel en 

skulptur av en menneskekropp er ikke mannekengen ment som et sluttprodukt. Mannekengen er laget for 

å kles på, med klær og eventuelt diverse annet utstyr. I følge Mark Sandberg var livaktige mannekenger 

laget av voks eller gipsavstøpninger hyppig brukt i perioden fra ca. 1880 og frem til 1 verdenskrig, både i 
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Jeg kjenner et ubehag i møtet med Laplands ekvipasje. Dette 

ubehaget har noe å gjøre med sammenstillingen av en 

utstoppet kropp (reinsdyret) og mannekengen som 

representerer en menneskekropp. Men det har også noe å 

gjøre med representasjonen av selve menneskekroppen, og 

dette er knyttet til det som har blitt kalt «The Lost Body 

Problem» eller «Problemet med den tapte/forsvunne 

kroppen». Den amerikanske antropologen Jeffrey David 

Feldman har skrevet en artikkel om tapte kropper, hvor han 

funderer over hva som går tapt i et utstillingsparadigme som 

setter visualitet fremfor andre kroppslige erfaringer386. 

Feldman undersøker en objektkategori på 

museumsutstillinger som han kaller for «contact points» 

(kontaktpunkter). Slike kontaktpunkter er resultatet av en 

fysisk kontakt med en kropp, og at kroppen deretter har blitt fjernet.  Laplands ekvipasje kan 

sees som et slikt kontaktpunkt. Slik sett er den arv fra kolonialismen, en arv som består av 

materielle objekter og materialiseringspraksiser som igjen er et produkt av møter som ikke 

har foregått mellom likemenn; møter mellom den kolonialiserte og de som kolonialiserer. 

Feldman kritiserer konvensjonelle museumsutstillinger for å ikke utnytte  

potensialet som ligger i slike kontaktpunkter. Han mener at man ikke har innsett hvilket 

potensiale for kroppsliggjorte minner (embodied meories) som disse kontaktpunktene 

inneholder. I følge Feldman kan mer forskning og teoretisering på kontaktpunkter åpne for 

en større utnyttelse av det sanselige og erfaring gjennom sansene i museumsutstillinger 387. 

 Det har vært en økende interesse for kroppen innenfor humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning siden slutten av 1970-tallet. Denne fornyede interessen for 

                                                                                                                                                                                              
butikkvinduer, på verdensutstillinger og i ulike former for museumsutstillinger, se Sandberg, Living 

pictures, missing persons: mannequins, museums, and modernity. S. 4-5.S 

386 Jeffrey David Feldman, "Contact Points: Museums and the Lost Body Problem.," i Sensible Objects: 

Colonialism, Museums and Material Culture., red. Elizabeth Edwards, Chris Gosden, og  Ruth B. Phillips 

(Oxford - New York: Berg, 2006).  

387 Ibid. S. 247. 

Figur 55 "Gibsafstøpning av Lappen 

Nils Karasjok". Eier: Kulturhistorisk 

museum.  
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kroppen er en reaksjon på hvor langt disse vitenskapene hadde beveget seg bort fra kroppen 

og det kroppslige. I vestlig akademisk tradisjon har det lenge vært knyttet en rekke 

fordommer mot kroppen. Delvis på grunn av arven fra Platon og Descartes` radikale skille 

mellom kropp og ånd, har vi de velkjente motparene tanke/kropp, fornuft/følelser, 

objektiv/subjektiv og lignende388. 

 Men hva er en kropp? Og hvilken kropp er det vi finner i Laplands ekvipasje? Generelt 

sett kan man skille mellom i hvert fall tre betydninger av begrepet ¨kropp¨: kroppen som en 

biologisk organisme, kroppen som en subjektiv opplevelse og kroppen som et kulturelt 

produkt og som uttrykk for en kultur. Kroppen i Laplands ekvipasje (og da mener jeg altså 

mannekengen) er laget for å ligne en biologisk organisme: menneskekroppen. Den er 

derimot ikke laget for å ligne et individ eller for å uttrykke en subjektiv erfaring 389. Kroppen i 

Laplands ekvipasje slik vi møter den på utstillinger på nasjonalmuseene, er et kulturprodukt 

og en arv fra en tid preget av kolonial relasjoner og ideer om at mennesker kunne grupperes 

i ulike raser som sto på ulike trinn i en utviklingsrekke. Selv om ansiktet til mannekengen kan 

ha portrettlignende trekk er det ikke ment å skulle vise et individ. Det viser en type, eller 

tidligere: en rase. Mannekengen er ofte kledd i en drakt som er karakteristisk for et bestemt 

geografisk område og blir slik en «typisk» representant for dette området. 

  Synet på menneskekropper som typer eller representanter har en grumsete og 

skremmende historie. For samenes del kan man tenke på de antropometriske 

undersøkelsene av samene som ble gjort i forbindelse med mange av de levende 

utstillingene390. Synet på menneskekropper som typer eller representanter for ulike 

menneskeraser blir ikke mindre skremmende med tanke på alt det samiske 

humanosteologiske materialet, det vil si beinrester av menneskekropper, som har blitt 

samlet og lagret i offentlige samlinger. I de Schreinerske samlinger på Anatomisk Institutt 

                                                             
388 Brenda Farnell, "Theorizing "the Body" in Visual Culture," i Made to Be Seen. perspectives on the History 

of Visual Anhtropology., red. Marcus Banks og  Jay Ruby (Chicago and London: University of Chicago Press, 

2011). S. 136-137. 

389 Dette gjelder for Laplands ekvipasje på nasjonalmuseene, men altså ikke på de samiske museene hvor 

ansiktet har klare individuelle trekk. 

390 Se Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i Europa og Amerika." Illustrasjonen i figur 52 

er hentet fra Nielsen, Universitetets ethnografiske samlinger 1857-1907: en historisk oversigt over deres 

tilblivelse, vækst og udvikling, 1. s. p.  
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ved Universitetet i Oslo, oppbevares det såkalt humanosteologisk materiale fra omtrent ett 

tusen ulike samiske individer391. Siden 1970-tallet har det vært fremsatt krav om at mange 

av disse beinrestene må tilbakeføres til sine etterkommere og til stedet der de opprinnelig 

kom fra392. Fotografiet i illustrasjon 52 er hentet fra Yngvar Nielsens oversikt over 

Etnografisk museums tilblivelse og første år.  

 Kombinasjonen av et utstoppet reinsdyr og en samisk mannekeng understreker 

følelsen av kulturell taksidermi. Begrepet «taksidermi» brukes her som en metafor for en 

prosess hvor urbefolkninger gjøres til objekt i en a-temporal, tidløs utstillingsteknikk som for 

eksempel diorama. De amerikanske kunsthistorikerne Mara Gladstone og Janet Catherine 

Berlo peker på at når tradisjonelle museale representasjoner viser «de andre» i form av 

mannekenger, har dette en tendens til å få denne kroppen til å virke mere død enn 

levendegjort393. Begrepet «kulturell taksidermi» er hentet fra Donna Haraway`s essay Teddy 

Bear Patriarhcy: Taxidermy in the garden of Eden, New York City, 1908-1936, hvor Haraway 

beskriver oppbyggingen av utstillingen Akeley Hall of African Mammal ved American 

Museum of Natural History. Dioramaene i denne utstillingen er ikke en eksakt imitasjon av 

natur, men et idealisert, konsentrert blikk. I følge Haraway gir Akeley`s dyrefamilier et bilde 

av hans generasjons syn på rase, kjønn og klasse. Slik kan dioramaene fortelle vel så mye om 

samtiden og samfunnet de er laget i, som om den naturen som de er ment å forestille394.  

                                                             
391 Berit Sellevold, "Etikk og gamle skjeletter," (2009), http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-

pa-menneskelig-materiale/Menneskelige-levninger/Etikk-og-gamle-skjeletter/. Hentet 24.01.2013. Se 

også Audhild Schanche, Graver i ur og berg: samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid  

(Karasjok: Davvi girji, 2000). S. 34-79. 

392 Den første tilbakeføringen av samiske menneskelig levninger i Norge skjedde først i 1997. Da ble 

hodeskallene til Mons Aslaksen Somby og Aslak Jakobsen Hætta tilbakeført. Somby og Hætta ble halshugd 

på grunn av sin deltagelse i Kautokeino-opprøret i 1854. Den Schreinerske samling og Anatomisk institutt 

nektet først å utlevere hodeskallene. Kontroversen rundt dette førte til oppnevnelsen av det såkalte 

Skjelettutvalget. Martin Toft, "Vil verna skjelettsamlinga.," Uniforum. Nettavis for Universitetet i Oslo. 

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2012/11/vil-verna-skjelettsamlinga.html 2012. Hentet 17. januar 

2013. 

393 Mara Gladstone og  Janet Catherine Berlo, "The Body in the (white) Box. Corporeal ethics and museum 

representation.," i The Routledge Companion to Museum Ethics. Redifining Ethics for the Twenty-First-

Century Museum., red. Janet Marstine (London and New York: Routledge, 2011). S. 354, 356. 

394 Haraway, "Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the garden of Eden, New York City, 1908-1936.." 
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 Laplands ekvipasje er en utstillingsteknikk som brukes for å vise samisk kultur. 

Samtidig er det også en representasjonsform som har en kolonial fortid. Verken utstillingen 

Sápmi på Nordiska museet i Stockholm, Samisk samtid på Norsk folkemuseum eller Sápmi – 

becoming a nation på Tromsø museum benytter seg av Laplands ekvipasje for representere 

samisk kultur. Det kan se ut som om Laplands ekvipasje er i ferd med å erstattes av andre 

former for representasjon av samiske kropper/mennesker, først og fremst ved bruk av 

samtidige portrettfotografier. Det kan virke som at løsningen på «den problematiske 

kroppen» i denne sammenhengen, er å finne i en overgang fra å bruke en tredimensjonal 

fremstilling i form av en mannekeng, til å bruke to-dimensjonale fotografier. Denne nye 

måten å representere kropper på, fører imidlertid med seg noen nye problemstillinger. En 

problemstilling er spørsmålet om samtidighet versus tidløshet. I eldre etnografiske 

utstillinger av samisk kultur ble samene fremstilt innenfor et etnografisk presens som en 

tidløs kultur, en kultur uten forandring – eller uten evne til forandring. I de ovennevnte 

utstillinger, som alle sto ferdig i løpet av 2000-tallet, er fokuset hovedsakelig på samtiden. 

Det handler om identitet og hva det betyr å være same i dag. «Fortiden» i disse utstillingene 

omfatter stort sett etno-politisk kamp på 1900-tallet.  

 Dette skiftet av fokus, fra tidløshet til samtid, reflekterer også forskjeller i 

representasjon kontra presentasjon og typer kontra individer. I eldre utstillinger som preges 

av etnografisk presens, finner jeg etnografiske representasjoner av folkeslag og typer. I 

nyere utstillinger som vektlegger samtiden, finner jeg individuelle beretninger om hva det 

betyr for den enkelte å være same i dag. I de tidløse museumsutstillingene fremstilles 

samene som «de andre». I de samtidige utstillingene er det fokus på å vise at «de andre» er 

akkurat som oss – bare med et ekstra etnisk tillegg til identiteten. I de sistnevnte 

utstillingene er kroppene vist som fotografier og videoer, og man kan få innblikk i personlige 

tanker og refleksjoner ved å høre på audiotape eller se filmede intervjuer på en dataskjerm. 

Dette er representasjoner som gir  mer personlige og individuelle beretninger. Det kan til 

tider virke som om disse representasjonene fremstår som en slags vitner. De vitner om hva 

det betyr å være same i dag, og om hva som skjedde i nær fortid. Laplands ekvipasje ble 

utviklet for å simulere virkelighet og ble, som nevnt, rost for sin realistiske effekt. Fotografier, 

videoer og filmintervjuer i utstillingene fra 2000-tallet er også laget for å fremstå som ekte 

og autentiske. De som vitner gir autentisitet til fortellingen. Cathrine Baglo beskriver hva 
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som skjedde da Laplands ekvipasje ble flyttet fra de levende utstillingene og inn på 

museumsutstillinger: levende samer ble erstattet med stumme mannekenger, og museene 

tok på denne måten full kontroll over representasjonen395. Vitnene i de nyere utstillingene, 

sammen med et økende fokus på at utstillingene på nasjonalmuseene skal lages i samarbeid 

med eller i hvert fall i konsultasjon med samiske grupper og individer, kan sees som måter å 

gi samene tilbake noe av kontrollen over representasjonen av sin egen kultur396.  

LOST IN TRANSLATION? 

 Er det da slik at museene skal slutte å bruke diorama og i særdeleshet dioramaet som 

fremstiller Laplands ekvipasje? Som jeg har argumentert med ovenfor, er det viktig å være 

bevisst på ulempene. Et diorama er en fremstillingsform som knytter samisk kultur tett til 

naturen. Dioramaet Laplands ekvipasje representerer kun en liten del av samisk kultur, 

nemlig den reindriftssamiske. Laplands ekvipasje har blitt brukt i tidligere utstillingsregimer 

hvor samene ble fremstilt med et eksotiserende blikk, og som et folkeslag som befant seg på 

et tidligere, mer arkaisk utviklingstrinn enn den etnisk norske og svenske befolkningen. 

Likevel, gitt at museene er bevisst denne bagasjen, vil jeg argumentere for at 

utstillingsteknikken diorama har noen unike kvaliteter. Diorama er en utstillingsteknikk som 

er velegnet ved formidling til barn397. Skoleklasser og barn generelt utgjør en stor del av 

museenes publikum. I følge Franz Boas var dioramaer med mannekenger av mennesker (life 

group dioramas) kun et slags stoppskilt som skulle lede publikums oppmerksomhet mot 

andre deler av utstillingen som var mer didaktisk oppbygde. Dette må tydeligvis ha virket, 

siden Boas i 1895 initierte installasjonene av hele 28 slike dioramaer398. Hvordan virker så 

slike dioramaer med mannekenger? Hvilken effekt har de på oss? Hva går eventuelt tapt hvis 

museene går bort fra å bruke dioramaer som Laplands ekvipasje? 

                                                             
395 Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i Europa og Amerika." 

396 Dette er riktignok en kontroll eller en stemme som er begrenset og bestemt av rammene som settes av 

utstillingen og museet, se for eksempel Carine Ayélé Durand, Anthropology in a glass case: indigeneity, 

collaboration and artistic practice in museums  (Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010). 

397 Jamfør kommentaren i gjesteboken til utstillingen Samekulturen på Tromsø museum, som omtalt 

tidligere i dette kapittelet. 

398 Wonders, Habitat dioramas: illusions of wilderness in museums of natural history. S. 17. 
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 Den amerikanske kunsthistorikeren Toby Kamps har skrevet en artikkel om bruk av 

dioramaer i samtidskunsten399. I følge Kamps utfordrer dioramaer sansene våre og hvordan 

vi ser og leser våre omgivelser. Dioramaer aktiviserer en fysisk respons som ikke aktiviseres 

på samme måte av todimensjonale bilder eller frittstående skulpturer og gjenstander. De 

aktiviserer dybdesynet og gir dermed en kroppsliggjort rom-følelse som oppfordrer oss til å 

ta spranget inn i den konstruerte verdensfremstillingen som dioramaet forestiller400. Det 

illusjonistiske dioramaet med mannekenger i 1:1 størrelse har en spesiell effekt, det virker 

på tilskueren, det berører tilskueren på en spesiell måte, og måten det virker på har å gjøre 

med dioramaets tre-dimensjonalitet. Kroppen, i form av mannekengen, og dioramaets 

illusjon av rom skaper en kraftig fysisk respons hos tilskueren, en reaksjon som kan 

sammenlignes med hvordan man møter et kunstverk. Mara Gladstone og Janet Catherine 

Berlo siterer den amerikanske kunstneren Fred Wilson, som forteller hvordan han i sin kunst 

er 

  « …really interested in the surprise and how one reacts on an emotional and intuitive 

 level before the intellectual self kicks in»401. 

 I følge Gladstone og Berlo oppstår et kroppslig konfrontasjonsøyeblikk, i et øyeblikk før 

hjernen korrigerer den intuitive responsen. Dette er et avgjørende øyeblikk, og det 

øyeblikket hvor kunstverket – og dioramaet- har den sterkeste påvirkningskraften402. 

 Dioramaer som Laplands ekvipasje kan ligne stillbilder fra en film, en film hvor 

bevegelsen har blitt frosset. Dioramaets statiske natur har en litt skummel effekt på oss, 

siden blikket vårt er forberedt på bevegelse og det å se dyr og mennesker og omgivelser som 

ikke har bevegelse i det hele tatt er både urovekkende og fascinerende. Dioramaer 

fremkaller samtidig både en følelse av liv og død, og skaper på denne måten en slags 

udødelighet403. Hvis man ser en utstilling som en fortelling hvor handlingen utfolder seg 

                                                             
399 Toby Kamps, "Small World: Dioramas in Contemporary Art.," i Small World; Dioramas in Contemporary 

Art., red. H. Davies, et al. (San Diego: Museum of Contemporary Art San Diego, 2000). 

400 Ibid. S. 7. 

401 Fred Wilson sitert i Gladstone og  Berlo, "The Body in the (white) Box. Corporeal ethics and museum 

representation.." S. 366. 

402 Ibid. 

403 Kamps, "Small World: Dioramas in Contemporary Art.." S. 7. 
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etter som besøkeren går rundt i utstillingen, kan Laplands ekvipasje og andre lignende 

dioramaer sees som det Mieke Bal beskriver som «close-ups»404. «Close-ups» er et uttrykk 

hentet fra film og beskriver at kameraet går tett på. Close-ups har den effekten at de 

bremser eller stopper tiden, og underminerer eller avbryter den lineære vandringen 

gjennom utstillingens fortelling. I følge Mieke Bal skaper slike close-ups en relasjon mellom 

besøkeren og utstillingsobjektet som er ren affekt. Denne affekten oppstår når vi ser noe 

som vi ikke helt vet hvordan vi skal reagere på: «…a perception that troubles us and an 

action we hesitate about»405. Mieke Bal bruker begrepene «close-ups» og «affect-images» til 

å beskrive gjenstander og bilder som er forskjellige fra Laplands ekvipasje. Jeg mener likevel 

at disse begrepene er gode å bruke for å beskrive hvordan Laplands ekvipasje virker. 

Laplands ekvipasje er et stoppskilt: det stopper tidsflyten i utstillingsfortellingen. Ekvipasjen 

viser ikke bare et frosset bilde fra fortiden, men det fryser også tidsdimensjonen i 

utstillingsfortellingen. Ekvipasjen virker på besøkeren på et emosjonelt og intuitivt nivå, som 

affekt, i øyeblikket før hjernen slår inn og korrigerer den intuitive responsen. På denne 

måten er Laplands ekvipasje en utstillingsteknikk med stor kraft, som virker på et mer 

affektivt og intuitivt nivå enn hva for eksempel utstilte gjenstander og fotografier gjør. 

Kraften til denne utstillingsteknikken ligger i møtet mellom tre kropper: mellom 

mannekengen og det utstoppede reinsdyret på den ene siden og besøkeren på den andre 

siden406.  

STILL STANDING 

 Som nevnt har Laplands ekvipasje reist gjennom flere forskjellige mesterberetninger 

med skiftende syn på mennesker og andre folkeslag: universalistisk, hierarkisk og 

evolusjonistisk, post-kolonialt og etno-politisk. Fordi ekvipasjen får nytt meningsinnhold i 

                                                             
404 Mieke Bal, "Exhibition as Film," i (Re)visualizing National History: Museums and National Identities in 

Europe in the New Millenium., red. Robin Ostow (Toronto: University of Toronto Press, 2008). 

405 Ibid. S. 26-27. 

406 Stephen Greenblatt skriver om en lignende effekt, men med bruken av begrepen «resonance» og 

«wonder». «Wonder» er «…the power of the displayed object to stop the viewer in his or her tracks, to 

convey an arresting sense of uniqueness, to evok an exaled attention”. Dette skal ikke forstås som en 

universell, kollektiv delt opplevelse, men har en historie og et innhold som forandres over tid. Se Stephen 

Greenblatt, "Resonance and Wonder," i Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display, red. 

Ivan Karp og  Steven D. Lavine (Washington: Smithsonian Institution Press, 1991). 
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nye kontekster, men samtidig drar med seg mening fra eldre kontekster, er det altså ikke 

uproblematisk å bruke den i museumsutstillinger i dag. Fra 1990-tallet kan det også se ut 

som en bevisst strategi fra enkelte museer at de unngår å presentere Laplands ekvipasje, 

som for eksempel på Nordiska museet i utstillingen Sàpmi. Man finner noe av den samme 

utviklingen på samiske museer. Symboler som er unikt samiske og skiller samisk kultur fra 

majoritetsbefolkningen, kan sees som en slags grensemarkører. Laplands ekvipasje er en slik 

grensemarkør. De tidligste utstillingene på de samiske museene brukte slike grensemarkører 

i en etno-politisk identitetsbygging, men i de senere år har de samiske museene forsøkt å 

utvide og nyansere bildet av samisk kultur og identitet, og som en følge av dette prøver man 

ofte å unngå å bruke slike grensemarkører407.  

 Samtidig er det slik at en rekke museer for urfolk verden over bruker mannekenger i 

utstillingene sine. I noen tilfeller er disse mannekengene modellert etter levende mennesker 

i lokalsamfunnet og identifisert som sådan. Den amerikanske antropologen Aaron Glass har 

et viktig poeng når han peker på at dette fenomenet ikke kan sees som et resultat av at disse 

museene uvitende og ureflektert har overtatt en utstillingsteknikk preget av majoritetens (til 

tider rasistiske) syn på urbefolkninger. Man må I stedet se «…the unique discursive contour 

of this framing» 408. Det kan ligge flere forskjellige motiver bak det at urfolk bruker 

mannekenger som en form for selvrepresentasjon. Det kan for eksempel sees som et 

kulturelt uttrykk for annerledeshet, eller som et ønske om å uttrykke en spesiell forbindelse 

til dyr eller natur eller som en strategi for å imøtekomme publikums forventninger. Uansett 

er det viktig å ta hensyn til urfolks handlinger og strategier, som historiske og samtidige 

aktører i det omstridte feltet som representasjon er. 

 Laplands ekvipasje har blitt et ikonisk symbol for samisk kultur. Jeg har forsøkt å 

nøste opp noe av biografien til akkurat denne representasjonsformen.  En slik biografi har i 

følge Aaron Glass potensiale til å illustrere: 

                                                             
407 Anette Pedersen, "Tana museum - Deanu musea: et eksempel på samisk museumsarbeid," i 

Finnmarksmuseene forteller - fra andehodeamuletter til kongekrabber., red. Heidi Johansen, Heidi Stenvold, 

og  Anne Dalen Ringheim ([Alta]: Finnmark museumsråd, 2006). S. 45. 

408 Aaron Glass, "Making Mannequins Mean: Native American Representations, Postcolonial Politics, and 

the Limits of Semiotic Analysis.,"  Museum Anthropological Review 4, no. April 2010 (2010), 

https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/mar/article/view/435/515. S. 77. 
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  «… some of the mechanics of ethnographic meditation and anthropological 

 knowledge production, the role of rescursivity and reiteration in generating iconic 

 cultural obejctifications, and the historical entanglement of professional anthropology, 

 public museums, commercial enterprises, and indigenous people» 409  

Laplands ekvipasje kan sees som et stoppskilt (Boas), som en close-up (Bal) og som et 

kontaktpunkt (Feldman). Selv om mange i dag vil anse dioramaer som Laplands ekvipasje 

som en gammeldags og utdatert representasjonsform, så er det fremdeles en 

representasjonsform som fungerer. Den virker på oss på en spesiell måte, på et affektmessig 

og følelsesmessig nivå, et nivå som bilder, gjenstander og fotografier ikke kan nå. Selv om 

dioramaet Laplands ekvipasje fører med seg en broket fortid; en historie om kolonialisme og 

antropometrisk «vitenskap» hvor mennesker ble klassifisert i henhold til et hierarki av 

folkeslag, men kanskje nettopp derfor, vil jeg hevde at Laplands ekvipasje fremdeles har en 

fremtid i museumsutstillinger om samisk kultur. Nettopp på grunn av historien den fører 

med seg, kombinert med dioramateknikkens affekt-effekt, har Laplands ekvipasje potensiale 

til å fungere som et kontaktpunkt mellom samisk historie og besøkere på museer. Men dette 

avhenger av konteksten, hvilke historier museene velger å fortelle gjennom Laplands 

ekvipasje og hvem som forteller disse.  

 

OM BRUK AV FOTOGRAFI I SAMISKE UTSTILLINGER 
 

FOTOGRAFIET AV FARMOR 

 En stort, sort boks dominerer utstillingslokalet i utstillingen Sápmi på Nordiska 

museet. Boksen er plassert midt i utstillingen og er så stor at den er nesten ikke til å komme 

forbi. Boksens ytre røper ikke noe om innholdet. For å få vite hva dette handler om, må jeg 

gå inn i boksen. Det føles nesten som å gå inn i et privat rom, en følelse som forsterkes når 

jeg ser et gammelt familiefotografi på veggen. Fotografiet er i svart-hvitt og viser sju 

personer: en sittende kvinne med sine seks barn stående rundt og bak seg. Alle er kledd i 

                                                             
409 "Frozen Poses: Hamat'sa Dioramas, Recursive representation, and the Making of a Kwakwaka'waks 

Icon.," i Photography, Anthropology and History. Expanding the Frame., red. Christopher Morton og  

Elizabeth Edwards (Farnham: Ashgate, 2009). 
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samisk drakt og alle ser inn i kameralinsen med en alvorlig mine. På en skjerm vises en film 

hvor Lis-Mari Hjortfors forteller om dette fotografiet. Hun forteller at det er hennes farmor 

som er avbildet her, sammen med sin mor og sine søsken. Hjortfors trodde lenge at det var 

et vanlig familiefotografi, men da hun oppdaget at bildet var tatt i forbindelse med 

rasebiologiske undersøkelser så føltes det som om overgrepet skjedde på nytt.  

 Fotografiet av farmor brukes her for å fortelle en vanskelig historie, en historie om 

overgrep. Den fortelles ut fra en personlig synsvinkel. Fortelleren i videoen har en personlig 

relasjon til fotografiet – hun er barnebarnet til en av personene på bildet. Som besøker 

reagerer jeg med affekt, med følelser og med identifikasjon. Jeg har også sett på gamle 

familiefotografier og lurt på hvorfor de ser så alvorlige ut. Tenk om jeg hadde oppdaget noe 

lignende! Det er imidlertid ikke fotografiet i seg selv som forteller denne historien, men 

hvordan fotografiet kontekstualiseres. Hvis dette fotografiet ble hengt på veggen i glass og 

ramme kunne det fremstå som et ordinært familieportrett. I den sorte boksen og i seksjonen 

hvor den er plassert, som blant annet handler om rasisme og raseforskning, settes dette 

fotografiet inn i en historie om overgrep gjort mot samer i raseforskningens tjeneste. Det er 

den opprinnelige konteksten til fotografiet av farmor: hvorfor bildet ble tatt og med hvilken 

hensikt, som vekker følelser. 

 Bildet av farmor viser noe av fotografiets flertydighet. Det viser også at bruken av 

fotografi i de samiske utstillingene kan være vanskelig. I dette avsnittet vil jeg diskutere 

hvordan fotografier brukes i de samiske utstillingene. Er de vinduer til fortiden, eller har 

fotografier en historie og en flertydighet som gjør det vanskelig å bruke dem i samiske 

utstillinger?  

MÅLESTOKKEN 

 Fotografering er en teknikk som ble oppfunnet og tatt i bruk på 1800-tallet410. 

Fotografiteknikken ble raskt populær. Fotografiet oppfylte et krav om realisme i en tid som 

var preget av positivisme, av troen på at det finnes en objektiv kunnskap. Fotografiske 

avbildninger ble ansett som mer «sanne» enn for eksempel tegninger. Fotografiet ble brukt 

til å dokumentere en verden i rask forandring, med industrialisme og økende urbanisering. 

Fotografiets fremvekst sammenfalt også i tid med kolonialisme og imperialisme, og 
                                                             
410 1839 regnes som fotografiets «fødselsår», se Peter Larsen og  Sigrid Lien, Norsk fotohistorie: frå 

daguerreotypi til digitalisering  (Oslo: Samlaget, 2007). S. 14. 
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fotografier ble brukt til å dokumentere fremmede land og kulturer: imperiets forestilte 

geografi411.  På slutten av 1800-tallet vokser også fag som antropologi og etnologi fram. 

Innenfor den fysiske antropologien ble fotografi brukt til måling og dokumentasjon av fysiske 

egenskaper. Man mente at det var et samsvar mellom indre og ytre egenskaper; at 

egenskaper som moral og intelligens var biologisk betinget. Dette i kombinasjon med et 

evolusjonistisk syn på at ulike mennesketyper hadde ulikt opphav, førte til at man så 

fremmede folkeslag som representanter for tidligere, lavere nivå i den menneskelige 

utviklingen. En konsekvens av dette synet, var at det ble ansett som viktig å dokumentere 

disse folkeslagene fordi de kanskje ikke var i stand til å tilpasse seg de raske forandringene 

som verden gikk i gjennom og dermed ville dø ut. En annen konsekvens av dette 

menneskesynet var at det legitimerte kolonialistisk utnytting412.  

 Innenfor den fysiske antropologien utviklet man etter hvert en standardisert måte å 

klassifisere og fotografere mennesker på. Dette hadde klare likhetstrekk med 

forbryteralbum, såkalte «mug shots», hvor personer ble avbildet forfra og i profil, ofte med 

en målestokk ved siden av seg413. 

                                                             
411 Derek Price, "Surveyors and Surveyed: Photography Out and About," i Photograhpy: A Critical 

Introduction., red. Liz Wells (Routledge, 2000). S. 69. 

412. Derek Price og  Liz Wells, "Thinking about photography. Debates, historically and now.," i Photography: 

A Critical Introduction., red. Liz Wells (Routledge, 1997; reprint, 2000). S. 55. Price, "Surveyors and 

Surveyed: Photography Out and About." S. 68-69. Michelle Henning, "The subject as object: photography 

and the human body.," i Photography: A Critical Introduction., red. Liz Wells (Routledge, 2000). Om 

fremveksten av et hierarkisk, evolusjonistisk menneskesyn, se diskusjon tidligere i dette kapittelet: om 

diorama, med referanse til Sadiah Qureshi, og Baglo, "På ville veger?: levende utstillinger av samer i 

Europa og Amerika." S. 172-201. 

413 Larsen og  Lien, Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering.S. 171-184. 
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 Fotografiets tidlige historie går altså hånd i hånd med koloni-historie. På fotografier 

tatt i forbindelse med fysisk-antropologiske undersøkelser, som bildet av farmor, er de 

avbildede samene forvandlet fra subjekter til objekter. Dette er ikke alltid så lett å lese ut i 

fra selve fotografiet, men når man som med bildet av farmor får vite sammenhengen bildet 

ble tatt i, at bildet ble tatt for å dokumentere eksempler på den samiske «rase», ser man at 

den fotografiske prosessen forvandler personene på bildet fra å være individer til å bli typer: 

representanter for den samiske rase.  

FOTOGRAFIETS ROLLE I UTSTILLINGENE: DOKUMENTERE OG ILLUSTRERE, ELLER 

KOMMENTERE OG NYANSERE? 

 Eksemplet med bildet av farmor på Nordiska museet viser litt av det fotografiske 

mediets flertydighet. Det samme fotografiet kan sees som et familieportrett, eller som et 

klassifikatorisk maktmiddel. Innenfor det positivistiske synet på vitenskap ble fotografier sett 

på som sannhetsvitner. I kulturhistoriske utstillinger brukes fotografier ofte som en slags 

vinduer til fortiden. De brukes til å vise noe «slik det en gang var». Med unntak av 

utstillingen Sápmi på Nordiska museet er det slik fotografier brukes i de fleste av de samiske 

utstillingene som behandles i denne avhandlingen. Gamle fotografier, som oftest i svart-hvitt, 

Figur 56 Sápmi, Nordiska museet: illustrasjon på tekstbåndet i seksjon 2: «Samer och svensk», som viser et 

fotografi av Gustaf Retzius med samen Fjällstedt fra Härjedalen, trolig 1905. 
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brukes som sannhetsvitner, de støtter opp under teksten og viser at handlinger som 

beskrives i teksten faktisk fant sted. Fotografiene brukes både til å dokumentere og illustrere, 

som i utstillingene Samisk kultur på Norsk folkemuseum, Samekulturen på Tromsø museum 

og i utstillingene Att reda sig, På väg og Dräkt och silver på Ájtte museum.  

 Som historiske kilder er fotografier mer enn noe annet uavsluttede414. Fotografier 

kan ikke forklare eller fullt ut hva det er vi ser. Derfor kan fotografiets mening heller ikke 

fastholdes. Fotografier er åpne for uendelige re-tolkninger. Fotografer kan enten sees som et 

slags speil med minner, eller som et foucaultsk panoptikon, koblet til staten og 

statsapparatets instrumentelle maktutøvelse. Men fotografier kan ikke reduseres til å kun 

sees som tegn, som noe som betegner sosiale relasjoner og maktrelasjoner. Fotografier er 

rotfestet i den virkelige verden, de har en materialitet. Samtidig er denne materialiteten 

skapt ut i fra et viss blikk, ut i fra kulturelle fortolkninger av hva som er viktig og relevant til 

en gitt tid og et gitt sted. Den engelske historikeren og antropologen Elizabeth Edwards 

kobler fotografiets materialitet med Arjun Appadurai og Igor Kopytoffs teori om materielle 

objekters sosiale liv: et fotografi kan ikke fullt ut forstås ut i fra ett enkelt punkt i sin 

eksistens, men må undersøkes gjennom prosessen av produksjon, utveksling og forbruk415. 

Fotografiets nærmest uendelige re-kodinger er knyttet til de skiftende stadiene i dets sosiale 

liv eller biografi. 

 Et fotografi har en dobbel karakter: det er både noe som ligner, og noe som er spor 

etter en handling som fant sted på et bestemt sted til en bestemt tid416. Som for eksempel 

det omtalte bildet av farmor. Dette fotografiet er en avbildning av personene, en visuell 

representasjon av en mor og hennes seks barn. Samtidig er det også et fysisk spor etter en 

handling som har funnet sted, nemlig den fotografiske hendelsen hvor de medvirkende er 

kameraet, de avbildede og fotografen som har tatt bildet med en hensikt og et mål for øye. 

Fotografiet er et resultat av at lysstråler treffer et lysømfintlig materiale. Når fotografier 

brukes i utstillinger uten at det tas hensyn til den fotografiske hendelsen, blir fotografiene 

estetisert: de stilles ut uten den fotografiske konteksten. Fotografier har lav status i 

                                                             
414 Hanne Hammer Stien, "Fotografi som makt og kritikk," Ottar 2010 nr. 4(2010); ibid. S. 3. 

415 Elizabeth Edwards, Raw histories: photographs, anthropology and museums  (Oxford: Berg, 2001). S. 15-

16. 

416 Larsen og  Lien, Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering; ibid. S. 160. 
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Figur 57; Ájtte museum, På väg 

 

museene. De får sjeldent objekt-status, men behandles som utstillingstekniske virkemiddel 

på linje med reinsdyret, mannekengen og den malte bakgrunnen i Laplands ekvipasje417. På 

denne måten mister man fotografiets sosiale biografi og dermed kontakten med den 

fotografiske hendelsen og konteksten. Slik går man også glipp av fotografiets evne til å 

kommentere og nyansere. I stedet blir fotografiets rolle i utstillingene å illustrere og 

dokumentere. 

 

 

  

 I utstillingene Samisk kultur på Norsk folkemuseum og På väg på Ájtte museum er 

fotografier brukt som bakgrunn i dioramaer. Fotografiet er blåst opp i størrelse og utgjør 

hele bakveggen i dioramaet. Foran dette er det plassert museumsgjenstander og diverse ting 

knyttet til disse gjenstandene, som for eksempel gress og greiner som illuderer landskap. I 

utstillingen På väg er denne teknikken tatt ett steg videre. Her ser det ut til å være en 

sammenheng mellom personen på fotografiet og mannekengen i dioramaet foran. Denne 

utstillingsteknikken med forstørrede svart-hvitt fotografier som bakvegg har den effekten at 

den drar besøkeren inn i bildet. Fotografiets estetiske kvaliteter utnyttes til å skape 

                                                             
417 Elizabeth Edwards og  Matt Mead, "Absent Histories and Absent Images: Photographs, Museums and 

the Colonial Past.," Museum and Society march 2013, no. 11(1) (2013). S. 21. 
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romfølelse i dioramaet. Slike bakvegg-fotografier gir en kontekst til temaet. De frembringer 

følelser - følelsen av en periode og et sted - og setter besøkeren i en stemning. Likevel er det 

slik her at fotografiene ikke bidrar med noe eget til fortellingen, men brukes til å bygge opp 

under fortellingen418. Slike bak-vegg fotografier har samme funksjon som de mindre 

fotografiene i montrene på utstillinger som for eksempel Samisk kultur på Tromsø museum. 

De illustrerer teksten og dokumenterer handlingen siden menneskene på fotografiet gjør det 

som beskrives i tekst og med museumsgjenstander. Historien og budskapet presenteres i 

flere sjikt, og alle sier noenlunde det samme: tekst, gjenstander, foto og eventuelt 

illustrasjoner: en dobbel og til tider trippel argumentasjon. 

SVART-HVITT OG FARGEFOTOGRAFI: FØR OG NÅ 

 De store svart-hvitt fotografiene er også med på å skape en forestilling om tid. Jeg får 

inntrykk av at det som fortelles er noe som har skjedd i fortiden. Bak-vegg fotografiene er 

ekstra store vinduer mot fortiden. Forskjellen mellom bruk av svart-hvitt foto og fargefoto er 

særlig påtagelig på Norsk folkemuseum: å gå fra den eldste delen av utstillingen og over i 

den nyeste delen er som å gå fra en verden i svart-hvitt til en verden i farger. Noe av det 

samme kan sees i utstillingen Samekulturen på Tromsø museum. Fotografiene på den ene 

langsiden som omhandler temaer knyttet til tradisjonelt levevis, er overveiende i svart-hvitt. 

På den andre langsiden vises temaer som var mer dagsaktuelle den gang utstillingen ble 

laget, som nyere kunst og håndverk og ny bruk av kofta. Her er fotografiene overveiende i 

farger. Det er fargefotografier i den første halvdelen av utstillingen også, i en monter som 

omhandler villreinfangst, men disse viser samtidens forskere som dokumenterer spor etter 

eldre tiders jaktformer (se kapittel 4, figur nr. 11). I monter nummer 27, som har tittelen «Et 

folk organiserer seg», er et nyere fargefoto som viser Sametingets medlemmer montert inn i 

et eldre svart-hvitt foto av det første nordiske politiske møtet mellom samer i Trondheim i 

1917 (se kapittel 4, figur nr. 12).  

 Også i utstillingene som vektlegger samtiden er det mye bruk av fotografi. Her er ikke 

fotografiene vinduer til fortiden, men vinduer til dagens samiske samfunn. Også her er 

fotografienes rolle først og fremst å illustrere og dokumentere. I utstillingen Samisk samtid 

                                                             
418 "Museums, displays and photographs. photoCLEC. Photographs, Colonial Legacy and Museums in 

Contemporary European Culture.,"  http://photoclec.dmu.ac.uk/content/patterns-collecting. Hentet 

25.02.2014. 
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på Norsk folkemuseum vises fotografier av ulike sider av samisk kultur- og hverdagsliv. 

Fotografi av kjente samer som Mari Boine trekkes frem som eksempel på den samiske 

kulturens styrke og rikdom. Tre fotografier viser samisk hverdagsliv: ved kjøkkenbordet, i en 

pause i reingjetingen, og snøscooterkjøring. Flest fotografier er det i monteren om Samisk 

hus i Oslo – og de fleste av disse fotografiene viser festkledde og koftekledde mennesker. I 

utstillingen Sápmi – en nasjon blir til er hele endeveggen, utstillingens avslutning og 

kulminasjon, full av fotografier med motiver fra samtidig samisk samfunnsliv, politikk og 

kultur – en feiring og en manifestasjon av samisk kultur. Hovedinntrykket fra bruk av 

fotografier i de samtidige samiske utstillinger er at det legges vekt på det festlige, at de viser 

en feiring av samisk kultur og en understrekning av det positive. Fotografiene viser at den 

samiske kulturen er sterk og livskraftig. 

 Forskjellene i bruk av fargefotografi og svart-hvitt fotografi gir samlet sett et inntrykk 

av at fargefoto er ensbetydende med samtiden, det vil si gode tider. Fargefoto gir et positivt 

og feirende blikk inn i samisk kultur og samfunnsliv. Bruken av svart-hvitt foto er 

ensbetydende med fortiden. Svart-hvitt fotografiene er vinduer inn til to slags fortider: den 

«opprinnelige» kulturen, hvor samene på bildene levde i harmoni med naturen. Fotografiene 

gir også innblikk i en annen fortid som er mer konfliktfylt, noe som blant annet vises 

gjennom fotografier av barn på skoler hvor de ble tvungne til å lære norsk eller måtte gå på 

egne sameskoler. Hovedinntrykket fra svart-hvitt fotografiene ligger på den første av disse 

fortidene: en fotografisk dokumentering av en tapt kultur419. 

PORTRETTER AV SAMER 
 Det er mange personer på fotografiene i de samiske utstillingene, men i de eldre 

utstillingene er disse personene som oftest anonyme. Det gis sjeldent opplysninger om hvem 

som er avbildet, når, hvor eller av hvem bildet er tatt. Personer på fotografiene i utstillinger 

som Samekulturen på Tromsø museum, Samisk kultur på Norsk folkemuseum, Att reda sig, 

Trumtid, Tidens gång og Laponia på Ájtte museum fremstår derfor som anonyme. 

Anonymiteten kan også finnes i nyere utstillinger som for eksempel jenta på det store 

fotografiet som innleder utstillingen Samisk samtid på Norsk folkemuseum: hvem er hun? 

Hvor gammel er hun, hvor kommer hun fra? Et unntak er fire portretter eller biografier i 

                                                             
419 Edwards, Raw histories: photographs, anthropology and museums. S. 10. 
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utstillingen Samisk kultur på Norsk folkemuseum. Fire personer løftes frem fra anonymiteten 

og fremstilles med portrettfoto, navn og en kort biografi (se nærmere beskrivelse i kapittel 

4).  

 Denne generelle anonymiteten står i kontrast til portrettgalleriene i utstillingene 

Sápmi på Nordiska museet og Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø museum. På Nordiska 

museets utstilling, i samme seksjon som den sorte boksen som rommer historien om 

fotografiet av farmor, er det utstilt 10 portrettfotografier av voksne mennesker, kvinner og 

menn (se kapittel 4). I korte tekster og i en mer utfyllende audioguide, forteller hver og en 

hva det betyr for dem personlig å være samisk. I dette portrettgalleriet vises det at 

samiskhet er personlig. Det er en del av en persons sammensatte identitet og kan bety 

forskjellige ting til forskjellige tider og i forskjellige sammenhenger. I Sápmi – en nasjon blir 

til innledes utstillingen med et portrettgalleri. Det er elleve portretter av kvinner, menn og 

barn, i ulik alder og med ulike yrker. Korte tekster ved hvert portrettfoto gir opplysninger om 

navn, alder, sted og yrke.  Under hvert portrett er en boks med en gjenstand i, uten at 

gjenstanden forklares nærmere. Dette portrettgalleriet vektlegger mangfoldet og viser at det 

å være same kan være så mangt. Det er for eksempel bare én av de elleve avbildede 

personene som er tilknyttet reindriften.  

 I disse portrettgalleriene fremstår de portretterte som en slags vitner, samtidsvitner 

som står frem og vitner om hva det vil si å være same i dag. Personene på fotografiene i 

utstillingen Sápmi blir gitt en røst, en stemme. På sett og vis kan de to portrettgalleriene sies 

å spille på og ha klangbunn i eldre etnografiske fotografier av samer, samtidig som de bryter 

med disse konvensjonene. Portrettene i utstillingen Sápmi – en nasjon blir til viser personer 

plassert og avbildet i omgivelser som forteller så mye som mulig om personen som er 

avbildet og deres yrke. De kan ligne på de gamle svart-hvitt fotografiene i utstillingen 

Samekulturen på samme museum, hvor de som er avbildet var fotografert sammen med 

gjenstander og i omgivelser som var karakteristisk for deres yrke og livsform. Men der 

fotografiene i Samekulturen dokumenterer en tapt kultur, står de avbildede i Sápmi – en 

nasjon blir til som representanter for en levende kultur, med et levevis og omgivelser som 

ikke er så forskjellige fra majoritetssamfunnet. Portrettene i utstillingen Sápmi på Nordiska 

museet er portretter av samer og plassert i samme seksjon som bildet av farmor. En slik 

serie med portretter av samer kan sies å ha klangbunn i og spille på konvensjonene i 
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portrettene av samer tatt i forbindelse med rasebiologiske undersøkelser, men her får de 

avbildede bokstavelig talt sin egen stemme, i kontrast til standardiserte eldre etnografiske 

fotografier, hvor personene ble avbildet som representanter for en type og en rase og ikke 

har noe de skal ha sagt selv. 

 Portrettgalleriene på henholdsvis Tromsø museum og Nordiska museet forteller om 

samisk identitet. På Tromsø museum fortelles dette ved hjelp av informasjon i selve 

fotografiet – i form av omgivelsene rundt den avbildede personen. Gjenstandene i boksen 

bidrar også til den enkeltes personlige fortelling. Teksten gir kun knappe biografiske 

opplysninger. På Nordiska museet er personene avbildet mot en nøytral bakgrunn, og vi får 

deres stemme gjennom tekst og lyd. I begge utstillingene fortelles det at det ikke finnes en 

typisk same, eller noe som er typisk samisk. Utstillingene forteller at det er mange måter å 

være same på, og at den etnisk samiske identiteten er del av en sammensatt identitet. Som 

nevnt i kapittel 4 står utstillingen Sápmi – en nasjon blir til i kontrast til den eldre utstillingen 

Samekulturen på samme museum. Kontrasten blir særlig tydelig hvis man sammenligner 

introduksjonsrommet i Sápmi – en nasjon blir til  med introduksjonsplakaten til 

Samekulturen (se kapittel 4, henholdsvis figur 14 og figur 9). Førstnevnte viser individer, 

mens sistnevnte viser typer. Både Sápmi på Nordiska og Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø 

museum er utstillinger som ble laget på 2000-tallet, og de er blant de nyeste utstillingene 

som behandles i avhandlingen. Ingen av disse utstillingene har stilt ut Laplands ekvipasje. 

Isteden har de altså disse portrettgalleriene. Utstillingene har slik sett beveget seg bort fra 

det representative, fra det typiske til det individuelle og mangfoldige. I motsetning til den 

ansiktsløse mannekengen i sin «eksotiske» pesk, er personene på portrettfotografiene kledd 

i samme klær og innehar stort sett samme yrker og posisjon i livet som tilsvarende 

representanter fra majoritetsbefolkningen.    

OPPSUMMERING OM BRUK AV FOTOGRAFI I UTSTILLINGENE 

 Noen av utstillingene som behandles i denne avhandlingen, har ingen eller svært få 

fotografier. Bortsett fra noen få fotografier som er festet på teltet i utstillingen og som viser 

telt-interiør, har ikke basisutstillingen på De samiske samlinger fotografier, og dette er et 

bevisst valg. Dels skyldes det Læstadianismens nærmest ikonoklastiske holdning til bilder, 

men først og fremst skyldes det at de ansatte mener at eldre fotografier av samer for det 

meste viser et utenfra-blikk på samer og samisk kultur. Slike fotografier viser et eksternt 
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blikk på samer og representerer en fotografisk arv fra en norsk-europeisk kolonial visuell 

kultur420. I følge intervjuer som Sigrid Lien og Hilde Nielssen har gjort med de ansatte på 

museet, mener de ansatte at slike eldre fotografier ikke viser samisk liv og kultur, de mangler 

den kulturelle konteksten og er derfor ikke egnet til å gi informasjon i utstillingen. Ved å ikke 

bruke fotografier i utstillingen, mener de ansatte dessuten at utstillingen blir mindre 

autoritær og mer åpen for fortolkninger421. Ved De samiske samlinger har man altså helt fra 

basisutstillingen ble laget på 1980-tallet, hatt et bevisst og reflektert forhold til at fotografier 

er kulturelle konstruksjoner. Ved museet pågår det hele tiden en transformasjon av eldre 

fotografier ved at fotografiene blir registrert på et samisk språk og med samiske begreper, 

og ved at personer på bildene blir navngitt og konteksten blir rekonstruert, blant annet ved 

hjelp fra publikum gjennom temporære utstillinger av eldre fotografier. Slik blir eldre 

fotografier tillagt nye lag av mening. De samiske samlinger har, som nevnt, skiftende 

utstillinger av kunst i tillegg til den kulturhistoriske basisutstillingen, og museet har også en 

viktig rolle som innkjøper av samisk samtidskunst. Fotografi har en sentral plass i samisk 

samtidskunst, noe Lien og Nielssen ser som en reaksjon på bruken av fotografi i den 

dominerende koloniale visuelle kulturen. Fotografi i samisk samtidskunst trekker veksler på 

og viser til koloniale fotografier og skaper slik et rom hvor alternative historier kan utfolde 

seg422. Dette er også en form for intervisualitet. 

 Utstillingen Sápmi på Nordiska museet utnytter potensialet som ligger i det 

fotografiske mediets flertydighet og dets evne til stadig re-kontekstualisering. Jeg har 

allerede nevnt bruk av fotografi i utstillingens seksjon 2. Seksjon 5 i denne utstillingen har 

tittelen «Blickar och röster: Vems blick? Vems röst? Vems berättelse?». Tekstbåndet har 

blant annet et fotografi som viser elever fra samisk folkehøyskole som besøker den samiske 

utstillingen på Nordiska museet i 1954. Kvinnene er kledd i samme drakt som mannekengen i 

dioramaet de ser på. I seksjon 5 brukes fotografiene slik at museets rolle i utformingen av 

synet på «det samiske» trekkes inn. Lotten og Gustav von Düben tok en rekke fotografier av 

                                                             
420 Sigrid Lien og  Hilde Nielssen, "Absence and Presence: The Work of Photographs in the Sámi Museum, 

RiddoDuottarMuseat-Sámiid Vuorká-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway," Photography and Culture 

5, no. 3 (2012). 

421 Ibid. S. 300. 

422 Ibid. 



243 

 

samer og samisk levevis på 1860- og 1870-tallet. Bildene ble tatt i forbindelse med 

rasebiologiske undersøkelser. Selv om denne «vitenskapen» er forkastet har bildene likevel 

stor kulturell og historisk verdi – eller? Her er blant annet en monter med tittelen «bakom 

bilden», om fotografier av samer og stockholmere kledd i samisk drakt, fra rundt 1900. 

Hvem som er samer og hvem som har kledd seg ut, er det ikke mulig å se, bare ut i fra 

fotografiene. 

 I de andre samiske utstillingene som behandles i avhandlingen, er fotografiene stort 

sett brukt som vinduer til fortiden, eller som Elizabeth Edwards skriver: som speil med minne. 

I utstillingene som har fokus på samtiden, brukes samtidige fotografier til å manifestere en 

vital samisk kultur, enten i form av portrettene eller i form av fotografier av festkledde 

mennesker, deltakere på festivaler, ledende politikere, medlemmer av Sametinget i sin 

fineste stas, av kjente kunstnere og lignende. Det er bare nasjonalmuseene som gjør bruk av 

samtidige fotografier på denne måten, altså Tromsø museums utstilling Sápmi – en nasjon 

blir til og Norsk folkemuseums utstilling Samisk samtid. Denne manifestasjonen og feiringen 

av samisk kultur er nok viktig, men hvorfor er den viktigere på nasjonalmuseene enn på de 

samiske museene? Hovedsakelig tror jeg dette er litt tilfeldig, fordi de samiske museene har 

hovedfokus på andre modaliteter. På De samiske samlinger er gjenstander i sentrum, på 

Varanger museum blir historien først og fremst fortalt gjennom dioramateknikken og på 

Ájtte er fotografi først og fremst brukt som vinduer til fortiden. I utstillingen Sápmi på 

Nordiska museet ender ikke utstillingen i en feiring av kun samisk kultur, men den samiske 

kulturen settes inn i en videre ramme: at samer er en del av verdens urfolk423. På to lave 

sokler vises henholdsvis en tekst om urfolk samt skiftende lysbilder av ulike representanter 

for urfolk, kledd i fargerike og vakre klær og smykker. Fotografienes fargerike fremstilling 

kan minne litt om endeveggen i utstillingen Sápmi – en nasjon blir til, men her er det ikke 

bare samene som feires, men alle verdens urfolk.  Denne utstillingen kan ikke beskyldes for å 

vise en form for «glad-etnisitet», siden resten av utstillingen viser flere og nyanserte 

eksempler på hvor vanskelig det har vært å være en minoritet i Sverige. Nettopp derfor er 

manifestasjon og feiring av et livskraftig samisk samfunn viktig.  

                                                             
423 Som nevnt i kapittel 4 holder utstillingen til i et avlangt rom, og publikum kan komme inn i dette 

rommet enten fra den ene kortsiden eller den andre. Om utstillingen ender med temaet om samer og 

urfolk eller om den begynner med dette temaet er slik avhengig av hvilken side man kommer inn i 

utstillingen fra. 



244 

 

 Likevel, gitt fotografiets flertydige natur, og at det stadig åpnes for ny-tolkninger og 

re-kontekstualiseringer, kan også eldre fotografier ha et potensiale til å vise og ikke minst til 

å kommentere og nyansere samisk historie. Elizabeth Edwards og Matt Mead kritiserer 

engelske museer for at de ikke tar tak i og fremstiller den komplekse koloniale historien som 

dagens engelske samfunn er tuftet på. I stedet forteller museene en historie som Edwards og 

Mead kaller «The Colonial Legacy» - arven fra kolonitiden. Dette er en homogenisert og 

reduktivt historie, som enten gir seg uttrykk i apologismer for grusomheter som har blitt 

begått, eller som en blenda-vasket feiring av multikulturalisme424. Til tross for museenes 

feiring av et multikulturelt ideal, lever rasistiske holdninger til andre folkeslag i verste 

velgående den dag i dag, også i Norge og Sverige. Museene har et viktig samfunnsoppdrag 

her: å vise at slike rasistiske holdninger er sosialt konstruerte og historisk situerte. Dette 

ansvaret hviler særlig på majoritetssamfunnets museer. På Nordiska museet har man forsøkt 

å kommentere og nyansere dette blant annet ved å bruke fotografier, som for eksempel ved 

å fortelle historien om bildet av farmor, beskrevet tidligere i dette kapittelet. Også for 

utstillingene på de samiske museene kan en mer nyansert og kommenterende bruk av 

fotografier, gi muligheter til å fortelle andre historier og bidra til å gi et mer nyansert bilde av 

fortiden. De samiske museene kan ikke beskyldes for å understreke multikulturalisme. Her er 

det tvert i mot en enkelt etnisk gruppe som står i fokus425. Likevel er de samiske museene 

plassert geografisk i områder som bebos av mer enn én etnisk gruppe, og disse museene har 

samme ansvar for å motvirke rasisme og ekstremisme, både det som er rettet mot samer, 

det som finnes internt i det samiske samfunnet, og det som finnes i skjæringspunkt mellom 

samisk etnisitet og andre etnisiteter. Innenfor det som Edwards og Mead kaller den 

apologetiske varianten av «arven fra kolonitiden»-historien har samene blitt tildelt en offer-

rolle som dem som blir utnyttet og som det øves urett mot. Ja, dette er en viktig del av bildet, 

men fotografier kan nyansere denne historien hvis man lar dem fortelle. Eldre fotografier, 

som Lotten von Dübens fotografisamling på Nordiska museet, tatt i forbindelse med 

                                                             
424 Edwards og  Mead, "Absent Histories and Absent Images: Photographs, Museums and the Colonial 

Past.." s. 20-21. 

425 Se for eksempel intervju med Olav Christensen, om etnisk selvsentrerte museer i Finnmark: Lorenz 

Khazaleh, "Etnisk selvsentrerte museer?," Universitetet i Oslo, 

https://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/nyheter/2008/christensen.html. Hentet 25.02.2014. 
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rasebiologiske undersøkelser, viser også bilder av en kultur og av mennesker som har levd. 

Hvis man tar hensyn til bildets historie, dets materialitet og dermed dets sosiale biografi, kan 

slike fotografier bidra til å nyansere historien om arven fra kolonitiden. Et utgangspunkt for 

en slik historie kan være bildet av tvilling-guttene Paulus og Johannes Fjällström. Dette 

fotografiet forteller en lignende historie som bildet av farmor, men med en omvendt 

kronologi: bildet av tvilling-guttene Paulus og Johannes ble opprinnelig bestilt av foreldrene 

som et familieportrett. I fotografiets videre sosiale biografi, ble det først solgt som postkort 

til turister, deretter solgt til bruk som illustrasjon i boken Svenska rastyper av Herman 

Lundborg426. Hanne Hammer Stien peker på bildene fotografen og skolelæreren Rolf 

Ärnström tok av skolebarn fra sameskolen i Lannavarra. Sameskolene var en del av et 

kolonialiseringsprosjekt, igangsatt av majoritetssamfunnet. Likevel viser bildene av disse 

skolebarna at forsvenskningsprosessen ikke har vært svart-hvit, men kompleks427. Den finske 

fotografen Jorma Puranens verk Imaginary homecoming er et eksempel på at fotografier er 

åpne for stadige re-kontekstualiseringer og nye fortolkninger. Puranen avfotograferte 

portretter av samer som var tatt i forbindelse med prins Roland Bonapartes ekspedisjon til 

samiske områder i 1884, portretter som ble oppbevart ved Musee de l `Homme i Paris. Disse 

fotografiene ble trykket på plexiglassplater, som så ble tatt med tilbake til steder hvor de 

opprinnelige portrettene ble laget. Her laget Puranen installasjoner av dem, som han så 

fotograferte. Imaginary homecoming er både en dokumentasjon av en installasjon, et 

fotografi og en form for symbolsk tilbakeføring, i en overskridelse av tid og rom428. 

 I utstillingene hvor fotografi brukes som et vindu til fortiden, er det doble og til tider 

også triple argumentasjoner. Det som fortelles i teksten vises også med 

museumsgjenstander, med fotografier og eventuelt også illustrasjoner som viser gjenstander 

i bruk, i handlinger som allerede er beskrevet i teksten. Jeg spør meg om denne doble eller 

triple argumentasjonen er nødvendig? Kan ikke teksten få si sitt, eventuelt supplert med 

gjenstander, og så kan fotografiene brukes til å kommentere og nyansere dette budskapet? 

                                                             
426 Johan Jonsson, "Samer i bild - bilder av samer, Ett fotografi och tre berättelser.," Jämten: Heimbygdas 

årsbok 101(2008). 

427 Stien, "Fotografi som makt og kritikk." 

428 Edwards, Raw histories: photographs, anthropology and museums. Se kapittelet “Jorma Puranen – 

Imaginary Homecoming – A Study in Re-engagement”, S. 211-232. 
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 Fotografier har ofte en lav status på museer. De blir sjeldent gitt objekt-status, men 

behandles isteden som estetiske objekter. Med objekt-status tar man hensyn til fotografiets 

materialitet: at noen har tatt akkurat dette fotografiet, på et visst sted til en viss tid og med 

en viss hensikt. Opplysninger om fotografiets skiftende sosiale kontekster er nødvendige for 

å kunne forstå og realisere fotografiets meningspotensiale. At fotografiet får objekt-status, 

betyr at det blir gitt en status i museet på linje med gjenstander. I neste avsnitt diskuterer 

jeg bruk av gjenstander i de samiske utstillingene. 

 

HISTORIER OM GJENSTANDER  OG GJENSTANDER MED HISTORIE  
 

 «The participants tended to think of exhibitions as conforming to one of two models: 

 either a vehicle for the display of objects or a space for telling a story.» 429 

Dette sitatet av Ivan Karp kan få illustrere to hovedtendenser i hvordan 

museumsgjenstander brukes i de samiske utstillingene. Har gjenstandene hovedrollen og 

dominerer de fortellingen og utstillingsrommet, eller er gjenstandene skjøvet til siden og 

spiller en mindre bi-rolle i fortellingen? I utstillinger med mange gjenstander har 

gjenstanden en hovedrolle som i utstillingene Samisk kultur på Norsk folkemuseum, 

Samekulturen på Tromsø museum, basisutstillingen på De samiske samlinger, utstillingen Att 

reda sig på Ájtte og seksjon 2 i utstillingen Sápmi på Nordiska museet. I noen av de samiske 

utstillingene spiller gjenstander definitivt en bi-rolle, som i utstillingene Samisk samtid på 

Norsk folkemuseum og Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø museum. Begge er utstillinger 

med få gjenstander. Utstillingene På väg og Laponia på Ájtte har heller ikke så mange utstilte 

gjenstander.  

Men det er ikke bare antallet gjenstander som er avgjørende. Gjenstander kan brukes til å 

fortelle historier, men historier kan også fortelles om selve gjenstanden ved hjelp av 

gjenstandens unike historie. For å vise et eksempel på dette vender jeg nok en gang tilbake 

til utstillingen Sápmi på Nordiska museet. I denne utstillingen er det særlig to seksjoner som 

                                                             
429 Ivan Karp, "Culture and representation," i Exhibiting cultures : the poetics and politics of museum display, 

red. Ivan Karp og  Steven D. Lavine (Washington Smithsonian Institution Press, 1991). S. 12. 
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Figur 58: Nordiska museet, seksjon 

4: Nahppi 

 

er viet gjenstander og hvor gjenstander uttrykker mening på ulik måte. I seksjon 2 «Spår» er 

det seks montrer fullstappede med gjenstander fra museets samling. Gjenstandene er 

ordnet etter typer: drakt og luer, sjal, vesker, sko og skobånd, samesløyd, tinnbroderi og 

kopper. Hver monter er merket med en kortfattet, generell tekst om innholdet i monteren. 

Opplysninger om hver enkelt gjenstand kan man finne i lånekatalogen, men også her er 

opplysningene ganske knappe: hva det er for en gjenstand, hvor den kommer fra, når den 

kom inn til museet og museumsnummeret. Gjenstandsutvalget består av en blanding av 

gamle og nye gjenstander, hovedvekten av gjenstandene er eldre. Tekstene understreker at 

det finnes blandingsformer og at svensk og samisk kultur påvirker hverandre. 

I seksjon 4 «Föremålens historia» vises syv utvalgte gjenstander fra museets samlinger. 

Gjenstandene er valgt ut i samarbeid med en samisk referansegruppe. Hver enkelt gjenstand 

er stilt ut for seg, i en glassmonter tilknyttet en monter som gir assosiasjoner til en 

kartotekskuff. I teksten som er knyttet til hver enkelt gjenstandene fortelles denne 

gjenstandens historie: hvor gammel den er, hvor den kommer fra, hvordan og når den kom 

inn til museet. Dokumentasjonen som ble gjort da gjenstanden ble innsamlet til museet vises 

ved at man stiller ut kopier av de originale kartotek-kortene. I tillegg får man vite litt om 

hvorfor denne gjenstanden ble valgt ut av referansegruppen. Hovedteksten i denne 

seksjonen, på tekstbåndet langs veggen, slår fast at alle gjenstander har en historie, som 

også rommer fortellinger om deres samtid.   
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Figur 59: Tromsø museum, Samekulturen. 

Reinmelking 

 

 Dette eksempelet fra Nordiska museet 

viser to ulike måter som gjenstandene brukes på i 

de samiske utstillingene: enten som 

representative typer eller som unike gjenstander 

med en individuell historie. Nahppi – karet med 

rundet bunn som ble brukt til å melking av 

reinsdyr, er en unik samisk gjenstand. En slik 

nahppi er utstilt i seksjon 4 på Nordiska museet, 

se figur 58. Karet er her utstilt i en egen monter, 

med tilhørende kopi av kartotekkort og med 

tekster som gir utfyllende beskrivelser av dette 

karet, og kommentarer fra medlemmer av 

referansegruppen. Den samme gjenstandstypen 

er utstilt på Tromsø museum, i utstillingen 

Samekulturen. Her er karet montert på veggen i 

en monter, sammen med en rekke andre 

gjenstander tilhørende melking av reinsdyr, se 

figur 59. Teksten forteller om aktivitetene melking og ysting, men det gis ingen opplysninger 

om den enkelte nahppi, som for eksempel hvor den kommer fra, hvor gammel den er eller 

når den ble samlet inn til museet. I denne monteren brukes nahppi som illustrasjoner til 

teksten, sammen med gamle fotografier som viser hvordan gjenstandene ble brukt. Nahppi 

er et eksempel, en type. 

MUSEER OG GJENSTANDER: ET HIERARKI AV MATERIALITET 

 Gjenstander har tradisjonelt vært en sentral del av museenes virksomhet: innsamling, 

bevaring, forskning og formidling av gjenstander. Det moderne museet sprang ut av 

samlinger av gjenstander, og ordninger og ny-ordninger av slike samlinger har vært med på å 

utvikle og forme vitenskaper som arkeologi og antropologi.  

Positivistisk historievitenskap var tekstbasert. Ting og gjenstander måtte tolkes og var 

dermed ansett som mer upålitelig enn tekst. Det materielle ble ikke akseptert som ekte 

kilder til historievitenskap. Bare ordet, det vil si kun teksten, ble betraktet som pålitelige 

kilder til kunnskap om fortiden. Etter hvert har man innsett at også tekster må tolkes, at de 
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også er skapt med et formål og i en kontekst430. Synet på hvordan gjenstander har 

meningsinnhold og hvordan gjenstander kan brukes til å formidle mening og til å skape 

mening har forandret seg fra museets gullalder-periode og frem til i dag431. Måten 

gjenstander stilles ut på, preges også av hvilket syn man har på hvordan gjenstanden kan 

formidle mening og hvilken mening den formidler. Derfor har gjenstander blitt stilt ut på 

ulike måter, som for eksempel i typologiske utviklingsrekker eller avbildet på kart som 

eksempler på spredning av kulturformer.  

 En gjenstand, en ting, et objekt, alle disse begrepene viser til noe som har en fysisk 

tilstedeværelse, til noe som har en materialitet, et håndfast ta-og-føle-på nærvær, og som 

befinner seg på et bestemt sted til en bestemt tid. Tidligere i dette kapittelet har jeg 

argumentert for at et fotografi også har en form for materialitet, men at fotografier ofte har 

lav status på museet, det vil si at de ikke har objektstatus. En utstillingsmonter eller en 

lampe som lyser opp utstillingen er også strengt tatt gjenstander med materialitet, men i 

dette avsnittet handler det bare om utstilte museumsgjenstander. Museumsgjenstander har 

en spesiell status. Dette er gjenstander som museene har samlet inn fra et annet sted og 

gjerne også fra en annen tid og som blir gjort meningsbærende blant annet ved at de (som 

oftest) følges av geografisk, historisk og annen informasjon som er samlet inn og 

dokumentert sammen med gjenstanden. Slike gjenstander kommer altså fra et bestemt sted,  

er laget av noen med et formål og en hensikt og har blitt brukt på denne og eventuelt andre 

måter. Senere har gjenstanden blitt samlet inn til museet, registrert og dokumentert og 

deretter lagt i et magasin. Noen svært få museumsgjenstander kan så bli hentet ut fra 

magasinet og bli brukt i en utstilling. Det jeg i grove trekk har beskrevet her, kan kalles deler 

av en museumsgjenstands livsløp432. I et slikt livsløp er det flere brudd: kanskje har 

gjenstanden blitt brukt på en annen måte enn det den opprinnelig var laget for. Det største 

                                                             
430 Kerstin Smeds, "Hvad är museologi?," RIG - Kulturhistoriske tidsskrift 90, no. 2 (2007). S. 65. 

431 Se for eksempel Bjarne Rogan, "Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet.," 

i Materiell kultur & kulturens materialitet, red. Saphinaz Amal Naguib og  Bjarne Rogan (Oslo: Novus, 

2011). 

432 Arjun Appadurai, "Introduction: commodities and the politics of value," i The social life of things. 

Commodities in cultural perspective., red. Arjun Appadurai (Cambridge: Cambridge university press, 1986; 

reprint, 2003). Igor Kopytoff, "The cultural biography of things: commodization as a process.," ibid. 
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bruddet skjer når gjenstanden går fra å være et bruksformål til å bli en museumsgjenstand433. 

Et annet brudd skjer når gjenstanden hentes opp fra magasinet og brukes i en utstilling. Da 

går gjenstandens funksjon over fra å være en databank, en ting som lagrer (potensiell) 

mening, til å bli en ting som ikke bare skal lagre, men også formidle denne meningen. Det 

kan også oppstå et slags brudd ved at en og samme gjenstand kan bli brukt i ulike utstillinger 

og bli satt til å formidle ulike typer mening. Selv om alle ting i utstillingene som har en 

materialitet, strengt tatt er en gjenstand, skal jeg i fortsettelsen av dette avsnittet 

konsentrere meg om museumsgjenstander. Ta for eksempel dioramaet «Laplands ekvipasje»: 

pulk, seletøy og drakt er alle innsamlede museumsgjenstander, mens mannekengen, det 

utstoppede reinsdyret, den malte forgrunnen og bakgrunnen derimot regner jeg i denne 

sammenhengen ikke som museumsgjenstander. De er ikke gjenstander som har blitt 

registrert og dokumentert med museumsnummer i museets gjenstandsdatabase. De er ikke 

gjenstander som museet har et offentlig ansvar for å ta vare på. De er i denne 

sammenhengen ikke museumsgjenstander men de er rekvisitter, utstillingstekniske 

hjelpemiddel. Det er ikke dermed sagt at disse gjenstandene ikke også har en materialitet, 

men i museer og museumsutstillinger blir de ikke ansett å være like meningsbærende som 

museumsgjenstandene. De har altså en annen, lavere status og, som tilfellet er med mange 

fotografier, har de ikke objektstatus.  

A SPACE FOR TELLING A STORY 
 Som nevnt innledningsvis kan utstillingene Samisk samtid og Sápmi- en nasjon blir til 

høre inn under kategorien utstillinger som er «a space for telling a story». Her er det få 

gjenstander. Dessuten legger begge utstillinger vekt på samtiden. Det er problematisk å stille 

ut samtidens gjenstander i en fast utstilling som er ment å skulle stå i flere år. Samtidighet 

blir fort gammeldags, og dagens gjenstander blir gårsdagens. Som for eksempel 

mobiltelefonen i Samisk samtid – det er ikke en Smartphone, og datamaskinen i samme 

monter er utvilsomt av en eldre modell. Både på Tromsø museum og på Norsk folkemuseum 

er det en kontrast mellom den gamle, gjenstandsrike og gjenstandsfokuserte utstillingen og 

den nyere, nærmest gjenstandsfattige utstillingen. Dette er særlig tydelig på Tromsø 

museum. Ved å flytte fokus vekk fra gjenstandene og over på fortellingen, markerer museet 
                                                             
433 Men for alt jeg vet så kan gjenstanden kanskje ha hatt en slags  «peishylle-funksjon» før den kom til 

museet også. 
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et brudd med det gamle434.  I en anmeldelse av utstillingen i Museumsnytt, skriver Bjørnar 

Olsen at dette får utstillingen Sápmi – en nasjon blir til til å fremstå som en kritisk 

kommentar til utstillingen Samekulturen, med sin tradisjonelle gjenstandsbaserte formidling. 

Samtidig kommuniseres det også, i følge Olsen, indirekte at gjenstandene representerer noe 

alderdommelig, noe «musealt». I følge Olsen er ikke dette en spesielt nyskapende 

utstillingsstrategi, men  kan sees som en del av «flukten fra tingene», en utstillingstrend som 

har pågått siden 1960-tallet435.  

KONTEKSTUALISERT REPRESENTATIVITET 

 I de utstillingene som har mange gjenstander blir gjenstandene kontekstualisert. De 

er deler av en historie. Sammen med tekst og bilder og illustrasjoner brukes de til å 

representere noe. I de samiske utstillingene som omfattes av analysen, er det hovedsakelig 

to måter gjenstanden kontekstualiseres på: i diorama eller i monter. Dette er en grovmasket 

inndeling, og det finnes blandingsformer som vil bli diskutert nærmere.  

 En måte å kontekstualisere gjenstanden på, er å sette den inn i dioramaer. 

Utstillingene Nybyggarliv, På väg og Laponia på Ájtte er alle diorama-utstillinger med ganske 

få gjenstander. Gjenstandene er ikke det viktigste i disse utstillingene, det er viktigere å 

skape et miljø. Natur har en sentral plass på Ájtte. Ta for eksempel Laponia, utstillingen om 

verdensarvområdet. Her er det svært få gjenstander. Det er noen kopier av arkeologiske 

gjenstander, ellers er det natur, geologi og samisk kultur i samspill med natur som er i fokus. 

I utstillingen Nybyggarliv er noen gamle gjenstander stuet inn i restene av en gammel 

uthusbygning. Dette er bevisst fremstilt som gjenglemt rusk og rask, som nostalgiske 

etterlatenskaper. Ellers består utstillingen av diorama og modeller, hvor 

museumsgjenstander er satt inn i dioramaer som viser gjenstandenes opprinnelige 

bruksområder. Det er det levde livet, ikke de materielle sporene, som er viktige. I utstillingen 

På väg er det stilt ut noen gamle ski i en monter. Her er det sparsomt med opplysninger, det 

fortelles hvor skiene er funnet og hvilket museum som har lånt ut skiene. Imidlertid settes 

monteren med skiene i sammenheng med en tekst som forteller at slike ski har man funnet i 

                                                             
434 Eidheim, Bjørklund, og  Brantenberg, "Museene, publikum og antropologien : et formidlingsprosjekt 

ved Tromsø museum." Eidheim, "Negotiating with the Public - Ethnographic Museums and Ethnopolitics". 

435 Olsen, "Sápmi: en nasjon blir til?." S. 23, Se også Steven Conn, Do museums still need objects?  

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010). 
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myrer, og de kan være opp til 5000 år gamle. I tillegg er det malt helleristninger av figurer på 

ski på veggen rundt monteren.   

 Blant de samiske utstillingene finnes det også diorama-utstillinger som har mange 

gjenstander: Samisk kultur på Norsk folkemuseum, Sjøsamene på Varanger samiske museum, 

og Trumtid på Ájtte museum. I utstillingen Samisk kultur på Norsk folkemuseum er montrene 

som nevnt store og dype, nesten som utstillingsvinduer. Dette gir plass til små scener som 

gjenstanden plasseres i, noe jeg i kapittel 4 kalte for forenklede dioramaer. Her brukes ofte 

fotografier som bakgrunn. Gjenstandene plasseres på en slags scene, og denne sceniske 

konstruksjonen kontekstualiserer gjenstanden. Slik blir gjenstanden plassert i tid, for 

eksempel ved bruk av svart-hvitt foto (Samekulturen) eller lagvis på plexiglassshyller som 

illuderer stratigrafiske lag i en arkeologisk utgravning (Sjøsamene). Kontekstualiseringen kan 

også bidra til å gi besøkeren en følelse av hvor dette finner sted, som for eksempel i et 

jordbrukslandskap, i skogen eller ved sjøen. Dette stedet eller landskapet er igjen knyttet til 

handlingen, det vil si hva gjenstanden har blitt brukt til, handlingen som gjenstanden er satt 

til å representere. 

Slike diorama-fremstillinger har sparsom bruk av tekst siden dette ville ødelagt diorama-

illusjonen. Teksten er plassert utenfor monteren/dioramaet, i form av en kort tekst utenfor 

monteren (Samekulturen, Att reda sig) eller på videoskjermer (Sjøsamene), eller på 

laminerte ark (Sjøsamene, Trumtid) eller i hefter man kan låne eller kjøpe.  

 En annen form for kontekstualisering er når gjenstanden stilles ut i montrer sammen 

med tekst, foto og illustrasjoner. Utstillingen Samekulturen på Tromsø museum er et klassisk 

eksempel på monterutstilling. Basisutstillingen på De samiske samlinger og utstillingen Att 

reda sig på Ájtte museum er også monterutstillinger. I monterutstillinger settes gjenstanden 

inn i monter, ofte sammen med tekst og fotografier og eventuelt også illustrasjoner og kart. I 

monterutstillinger er det ofte mye tekst, se for eksempel figur 59: Tromsø museum, 

Samekulturen, om melking av rein. Her er teksten det primære kontekstualiseringsverktøy. 

Gjenstandene illustrerer teksten, fotografiene kan vise hvordan gjenstanden har vært tatt i 

bruk eller produsert, men dette er en historie som allerede er fortalt i teksten.  

I montrene i basisutstillingen på De samiske samlinger er det ikke tekst inne i montrene, men 

hver gjenstand er nummerert i henhold til en liste som henger mellom montrene. På denne 

listen står knappe opplysninger om gjenstandene: man får bare vite hvilken type gjenstand 
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dette er. Det gis ingen opplysninger om alder, sted, tilvirkning eller eiere. Her er teksten i 

liten grad brukt til å kontekstualisere gjenstandene. 

 I utstillingen Att reda sig på Ájtte brukes gjenstanden til å illustrere teksten, og 

teksten handler stort sett om hvordan ting ble gjort og tilberedt. Monterkonstruksjonene er 

tre-delte og danner til sammen en telt-formasjon (se kapittel 4). Øverste del av 

monterkonstruksjonen er et eldre sort-hvitt fotografi som viser teamet som monteren 

handler om. Dernest er det to montrer, ett større i midten og et mindre under, som viser 

gjenstander og fotografier knyttet til temaet. Selv om montrenes form og sammenstilling er 

nyskapende, er innholdet og måten gjenstandene brukes på i denne utstillingen ikke så ulikt 

den tradisjonelle etnografiske fremstillingsmåten i utstillingen Samekulturen på Tromsø 

museum.  

 I utstillingen Sjøsamene på Varanger museum er gjenstandene plassert dels i diorama, 

og dels i montre som er plassert inne i dioramaene. Siden rundgangen i utstillingen både er 

en gang rundt Varangerfjorden og en reise gjennom tid, er utstillingene på sørsida preget av 

hovedsakelig arkeologiske gjenstander og utstillingene på nordsida av kulturhistoriske 

gjenstander. Som nevnt i kapittel 4, er de beskrivende tekstene som følger disse 

gjenstandene forskjellige. Det vil si at det gis ulike opplysninger om henholdsvis arkeologiske 

gjenstander og kulturhistoriske gjenstander. De arkeologiske gjenstandene får mer 

utfyllende opplysninger på det laminerte plastarket, blant annet om alder, og det virker 

dermed som om disse gjenstandene har en høyere status og er mer unike enn de 

kulturhistoriske gjenstandene. Tekstarkene som hører til montrene med de kulturhistoriske 

gjenstandene på nordsida gir knappe opplysninger om gjenstandene. De forteller stort sett 

bare hvilken type gjenstand det er snakk om. Disse montrene ligner slik montrene i 

tradisjonelle etnografiske utstillinger. Denne utstillingen viser slik sett gjenstander på to 

forskjellige måter: som unike men representative for en kultur og en periode (arkeologiske 

gjenstander) eller som representative (kulturhistoriske gjenstander). 

TROMMEN OG SEIDEN 

 I de aller fleste av de samiske utstillingene er det særlig to typer gjenstander som 

utmerker seg ved at de trer ut av representativitetens anonymitet og fremstilles med en 

egen historie, et slags livsløp.  Det er trommen og seiden, gjenstander knyttet til samenes 

gamle religion. Begge gjenstandene er med i seksjon 4 i utstillingen Sápmi på Nordiska 
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museet. I denne seksjonen er det som nevnt utstilt syv ulike gjenstander som presenteres 

sammen med hver sin biografi eller livsløp. I utstillingen Samisk kultur på Norsk 

folkemuseum kan man trå opp på et podium og titte inn gjennom et lite kikkhull. Inne i 

halvmørket ser man da en original tromme fra Bindal i Nordland, en av de få 

sjamantrommene i Norge som også har bevart trommeskinnet med påmalte figurer436. 

Trommen er montert slik at den nærmest ser ut som om den svever i luften. Teksten ved 

siden av kikkhullet forteller om noaiden, den samiske sjamanen, men teksten forteller også 

om denne spesielle trommens historie: at den er fra Nordland og var i bruk frem til cirka 

1900. Siden ble den gjemt i en fjellhule frem til 1925. Like ved trommen er det utstilt en 

seide av stein, eller rettere sagt en kopi av en seide. Teksten forteller også her om denne 

gjenstandens historie: at seiden kommer fra Gárgovárri i Kautokeino og at den kom inn til 

museet i 1906. I 1995 ba lokalbefolkningen om å få seiden tilbake. Museet innvilget dette, og 

seiden står nå på sin gamle plass. Seiden som står utstilt på museet er en kopi. Teksten slår 

fast at dermed var en gammel urett gjort godt igjen. 

 I utstillingen Samekulturen på Tromsø museum har trommen en sentral plass i 

monter 24 som handler om samisk før-kristen religion. En original runebomme er montert 

hengende midt i monteren, som om den svever og med en runebommehammer som ser ut 

til å slå på runebommen helt av seg selv. Teksten på bakveggen gir opplysninger om at 

denne trommen var en gave til museet gitt av en privatperson som hadde kjøpt den i Sverige, 

og at de få trommene som er bevart nå befinner seg i museumssamlinger rundt om i Europa. 

Monteren har ellers seider av tre og stein utstilt, og er dekorert med malte symboler fra 

ulike trommer. 

 I basisutstillingen på De samiske samlinger er en seide av stein og en kopi av en 

tromme stilt ut sammen i en slags monter uten glass437, som står fritt i rommet, se kapittel 4, 

figur 22. På monteren henger et panel med tekst på samisk og norsk som forteller om 

samens før-kristne religion, og om religiøs forfølgelse. Her fortelles det blant annet at den 

utstilte trommen er en kopi av en tromme som er deponert til museet. Trommen har tilhørt 

Anders Poulsson fra Varanger som i 1692 ble stevnet på Vadsøtinget. Før dommen falt ble 

                                                             
436 Pareli, Samisk kultur: fører og katalog til Norsk folkemuseums samiske utstilling.  

437 «Monteren» er en mannshøy firkantet ramme av furuplanker. På sideveggene er det  trukket snorer 

som hindrer adgang inn i monteren. 
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han drept i Vadsø av «en forrykt person». Utstillingen inneholder enda en monter med kopi 

av to trommer, men dette er uten tekst. 

 I utstillingen Sjøsamene på Varanger museum handler seksjon 4 – Siida-samfunnet, 

blant annet om samisk før-kristen religion. I et diorama som forestiller deler av et gamme-

interiør, er en tromme montert nærmest svevende i luften bak ildstedet i den innerste delen 

av gammen. Trommen er montert over et speil slik at man også kan se undersiden. Over 

trommen er det hengt messingringer. På en dataskjerm kan man lese følgende om denne:  

 «Anders Poulsens tromme 

 I denne temaseksjonen er det utstilt en kopi av en av de totalt omkring 70 trommene som 

 finnes bevart. Tromma har tilhørt Varangersamen Anders Poulson. I 1692 sto han for 

 domstolen i Vadsø, anklaget for bruk og besittelse av tromma. Han oppga selv å være rundt 

 100 år da dette skjedde. Poulsen forklarte at det var han selv som hadde laget tromma, og 

 at det var hans mor samt en annen som hadde lært ham «spådomskunsten». Under forhør 

 ga han flere av symbolene på tromma en «kristen» forklaring. Det har senere vært diskutert 

 om dette ble gjort i håp om en mildere straff. Poulsen ble drept av en unggutt før det falt 

 endelig dom i saken. Originaltromma oppbevares i dag på Sámiid Vuorka Davvirat/De 

 Samiske Samlinger i Karasjok.»438 

 Utstillingen Sápmi på Nordiska museet, og i særdeleshet seksjon 4, har allerede blitt 

nevnt i forbindelse med trommer og seider. I denne seksjonen er det altså utstilt to trommer 

og en seide. Trommene er originale museumsgjenstander. Den ene trommen er en liten 

«kjendis», den er avbildet i Johannes Schefferus` verk Lapponia fra 1673. Den andre 

trommen har en avvikende form fra andre trommer. I teksten sies det at det kan være en 

jakttromme. Opplysningene som er nedtegnet på katalogkortet spør om dette kan være et 

falsum, siden den har en avvikende form og var nylaget i 1891. Om seiden opplyses det i 

teksten blant annet at den ble flyttet fra sin opprinnelige plass i Sorsele i 1925, først til 

Statens Historiska Museum og siden til Nordiska museet.  

 Alle de syv gjenstandene i denne seksjonen er utstilt for seg, i en egen, spesiallaget 

glassmonter. Denne monteren med gjenstanden følges av en god del tekst, i form av en kopi 

av det originale kartotek-kortet og kopi av en rekke andre kartotek-kort fra Nordiska 

museets samiske samling. Teksten under glasset gir opplysninger om gjenstanden og 

                                                             
438 Tekst fra dataskjerm i seksjon 4 av utstillingen Sjøsamene, Varanger museum. 
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uttalelser og tanker og assossiasjoner som denne gjenstanden vekker hos medlemmer av 

den samiske referansegruppen. 

 På Ájtte museum er det en egen utstilling viet samisk før-kristen og kristen religion, 

som har tittelen Trumtid. I denne utstillingen er det utstilt åtte originale trommer. De ligger 

hver for seg i lave montre med glass over. Hver monter har en tekst som forteller om den 

enkelte trommens historie: hvor den kommer fra, hvem som har eid den, når og hvordan 

trommen ble beslaglagt, i tillegg til en kort beskrivelse av trommen. I den samme utstillingen 

vises også seiden fra Sieberbuollda. Seiden er utstilt i en egen monter, med en tekst som 

forteller om hvor den stod opprinnelig og hvordan den ble tatt bort fra denne plassen. Dette 

fortelles blant annet gjennom å vise utdrag fra dagboken til Henrik Horn af Åminna, mannen 

som førte seiden bort.  I 1905 ble seiden donert til Etnografiska museet. I 1947 ble seiden 

lånt ut til Nordiska museet for å inngå i utstillingen Lapparna. Den forble en del av den 

samiske utstillingen på Nordiska museet frem til 2002, da Etnografiska museet insisterte på å 

få seiden tilbake, slik at den kunne bli deponert på Ájtte museum sammen med resten av 

Etnografiska museets samiske samling439. På Ájtte inngår både trommene og seiden i en 

utstilling som handler om samisk religion, både før-kristen og kristen. 

 Både trommen og seiden er gjenstander med tilknytning til samisk før-kristen religion. 

Begge gjenstandstypene er unikt samiske og kan brukes som en slags grensemarkør mellom 

samisk kultur og majoritetssamfunnets kultur. Både trommen og seiden ble gitt stor 

oppmerksomhet i tidlige beskrivelser og innsamlinger av samisk kultur og/eller 

«etnografika». Som nevnt er den ene trommen avbildet i Johannes Schefferus Lapponia, og 

Ole Worm hadde også en samisk tromme i sin samling, en av de få gjenstandene fra Worms 

samling som er bevart den dag i dag 440 . Trommen og seiden blir også gitt stor 

oppmerksomhet i den samiske etno-politiske identitetsbyggingen. Trommen forteller en 

historie om religiøs forfølgelse. Den enkelte trommes livsløp – og museets rolle i dette 

livsløpet - forteller om dramatiske hendelser i samisk historie. Trommene har vært gjennom 

et brudd i sitt livsløp i det de ble beslaglagt eller gjemt, innsamlet eller funnet og så sendt inn 

                                                             
439 Eva Silvén, "Contested Sami Heritage: Drums and Seidis on the Move" (paper presented at the National 

Museums and the Negotiation of Difficult Pasts. EuNaMuS, Identity Politics, the Uses of the Past and the 

European Citizen, Brussels, 2012). S. 182-183. 

440 Mordhorst, Genstandsfortællinger: fra Museum Wormianum til de moderne museer. 
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til museer. Trommene er også gåtefulle informanter om samenes gamle gudeverden. I 

basisutstillingen på De samiske samlinger har kunstneren Iver Jåks laget to store veggpaneler. 

I det ene panelet har han brukt figurer fra helleristninger. På det andre panelet har Jåks 

brukt tegnene fra trommene som inngang til å forstå og fremstille en annen tid, en skriftløs 

tid, se figur 24 i kapittel 4. Slik blir trommen en gjenstand som bygger broer og er et 

bindeledd mellom skriftløs historie og nedtegnet historie.  

 At trommene ble samlet inn og ødelagt, at så få trommer er bevart og at de fleste 

befinner seg på museer rundt om i Europa441, gjør at trommen blir et materielt symbol for 

den samiske kulturen: nærmest utryddet, innsamlet av nysgjerrige og sett av til dels 

uforstående øyne, men har tross alt overlevd, og det som er igjen, kan man bygge videre på. 

I utstillingen Trumtid på Ájtte oppfatter jeg det slik at tidsbegrepet i uttrykket «Trumtid» er 

dobbelt. Slik jeg tolker dette, er «Trumtid» både en periode som kan plasseres innenfor en 

lineær tidsforståelse, som tiden før den kristne misjoneringen og den religiøse forfølgelsen 

av samene, og samtidig er det en tid som eksisterer utenfor denne lineære, kronologiske 

tiden, en tid som noaiden kan reise i. Det representerer en tradisjon som har overlevd på 

tross av religiøs forfølgelse, misjonering og moderniseringsprosesser.  

 Seiden er en gjenstand som brukes til å fortelle noe av den samme historien som 

trommen, men som Eva Silvén har pekt på, har seidene en litt annen historie, en annen 

biografi, enn trommene. Trommene ble konfiskert som en del av en koloniseringsprosess 

som blant annet omfattet kristen misjonering. At seidene kom inn til museet, kan mer sees 

som en effekt av koloniseringsprosessen. Seidene ble ført bort av turister og andre reisende, 

men også samlet inn direkte til museer442. I historiene som fortelles om seidene, ligger 

fortellingen om religiøs forfølgelse som et bakteppe i fortellinger om urett som har blitt 

begått og fremdeles begås den dag i dag. Flytting av seider fra deres hellige plasser og inn på 

museum, er en slik urett. Norsk folkemuseum har en kopi og hevder at fordi den originale 

seiden er tilbakeført til opprinnelsesstedet, så er en gammel urett rettet opp. Men det er i så 

fall en symbolsk oppretting. Seider og trommer er hellige gjenstander. Når de tas ut av sin 

                                                             
441 Da jeg besøkte Ájtte museum i 2010 var en av montrene i utstillingen Trumtid uten gjenstander. 

Monteren inneholdt bare et fotografi av en tromme og en kort tekst: «Under tio år fick vi låna den trumma 

från lulesamisk område som legat i monteren. Sommaren 2008 ville Trinity College ha tillbaka den».  

442 Silvén, "Contested Sami Heritage: Drums and Seidis on the Move." S. 181. 



258 

 

opprinnelige sammenheng og blir en del av en museumssamling, foregår det en form for av-

sakralisering av gjenstanden. De er ikke lenger å finne på hellige steder, og brukes ikke 

lenger i ritualer og religiøse praksiser. De blir isteden kunnskapsobjekter, en materialisering 

av før-kristen samisk tro og kosmologi som formilder kunnskap om samisk før-kristen 

religion. Likevel, på tross av denne de-sakraliseringsprosessen, beholder trommene og 

seidene en aura, et nærvær, som appellerer til publikums følelser443. Ved en eventuell 

tilbakeføring, som i tilfellet med seiden på Norsk folkemuseum, skjer det et nytt brudd. 

Gjenstanden tas ut av museet, den de-sakraliseres ved å av-musealiseres, for så å 

sakraliseres på nytt i sin gamle, opprinnelige form – med en betraktelig tilleggsverdi. Den 

bærer med seg en offisiell unnskyldning fra majoritetssamfunnet, og symboliserer at samene 

kan vinne frem med sin politiske og kulturelle kamp.  

ANONYME REPRESENTANTER ELLER GJENSTANDER MED LIVSLØP? 

 Gjenstandene er viktige formidlere av samisk historie og kultur i de fleste 

utstillingene som er omtalt her. Hovedsakelig brukes gjenstandene som historieformidlere 

på to forskjellige måter:  som anonyme representative typer, eller som unike gjenstander 

med et livsløp. Som anonyme representanter brukes gjenstandene til å illustrere et poeng, 

for eksempel hvordan ting ble gjort eller hvordan folk gikk kledd. Denne måten å bruke 

gjenstandene på sees særlig i utstillinger om «tradisjonelt» samisk levevis i utstillinger som 

forteller om hvordan samene levde «før», som utstillingene Samisk kultur på Norsk 

folkemuseum, Samekulturen på Tromsø museum, basisutstillingen på De samiske samlinger, 

Sjøsamene på Varanger samiske museum og i utstillingen Att reda sig på Ájtte museum. At 

gjenstandene ikke presenteres sammen biografiske opplysninger som når de ble laget og når 

de var i bruk, bidrar til at utstillingene og fremstillingene fremstår som tidløse. Samtidig har 

utstillingene to gjenstander; trommen og seiden, som begge trer ut av anonymiteten og som 

gjennom fortellingen om sitt livsløp blir formidlere av, og symboler på, undertrykkelsen og 

forfølgelsen av samene. Trommen og seiden stilles ut på en måte som skiller seg fra de andre 

gjenstandene. Det gjelder ikke bare teksten, som beskriver gjenstandenes livsløp og kobler 

dette til forfølgelse av samer. Trommen og seiden skilles også fysisk fra de andre 

                                                             
443 Saphinaz Amal Naguib, "Materializing Islam and the Imaginary of Sacred Spaces," i Objects and 

Imagination: Perspectives on Materialization and Meaning, red. Øivind Fuglerud og  Leon Wainwright (New 

York: Berghahn Press, forthcoming). 



259 

 

gjenstandene ved at de stilles ut for seg, i egne montre. Trommen monteres ofte svevende, 

som for å understreke dens magiske karakter. I seksjon 4 av utstillingen Sápmi på Nordiska 

museet, er alle de syv gjenstandene stilt ut i spesiallagede glassmontre, på en måte som ved 

første øyekast får gjenstandene til å ligne kunstobjekter. Tekstene, fortellingene, 

fotografiene, illustrasjonene og arkivmaterialet i form av kartotekskuffer som følger hver 

enkelt gjenstand gir innblikk i gjenstandens mange ulike betydninger: dens opprinnelige bruk, 

dens betydning for de som samlet den inn til museet, og ulike betydninger gjenstandene har 

i dag for medlemmer av den samiske referansegruppen.    

BLANDINGSFORMER OG FLERTYDIGE TING 

 Ved at trommer og seider stilles ut for seg og at historien om den enkelte 

gjenstandens biografi fortelles, understrekes også disse gjenstandens materielle nærvær. 

Museer har tradisjonelt vektlagt meningsdimensjonen ved gjenstandene i 

kontekstualiserende utstillingsformer hvor teksten ofte spiller hovedrollen og gjenstandene 

fungerer som illustrasjoner. I slike utstillingsformer er det gjenstandens representativitet 

som er det viktigste, den står som representant for noe, i stedet for noe. Hanne Hammer 

Stien og Kristine Orestad Sørgaard bruker utstoppede dyr som utgangspunkt for å undersøke 

hvordan nyere teorier om materialitet kan frembringes på museer444.  De ser museer som 

møteplasser hvor materialiseringer foregår.  I følge Stien og Sørgaard uttrykker gjenstander 

på en og samme tid både mening og nærvær, og de utstoppede dyrene har et særdeles 

sterkt nærvær. Stien og Sørgaard argumenterer for at gjenstandenes materialitet i større 

grad bør få komme til syne i utstillingene. Det vil si at de egentlig argumenterer for et ja takk 

begge deler: både gjenstandens fysiske nærvær, det vil si materialitet, og gjenstandens 

meningsinnhold siden det eksisterer et komplisert samspill mellom gjenstandenes 

meningsbærende og nærværsproduserende kvaliteter.  

 Museumsgjenstandene i de samiske utstillingene inngår i ulike 

representasjonsregimer som rammer inn gjenstandene på ulike måter: etnografisk, historisk 

og biografisk/konstruktivistisk. Blant de samiske utstillingene er det vanskelig å finne «rene» 

                                                             
444 Hanne Hammer Stien og  Kristine Orestad Sørgaard, "Kultiverte gjenstander og nærværende ting: 

museumsmaterialisering, museumsformidling og utstoppede dyr," i Museologi på norsk. 

Universitetsmuseenes gjøren., red. Anita Maurstad og  Marit Anne Hauan (Trondheim: Akademika forl., 

2012). 
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eksempler på et representasjonsregime. Det eksisterer blandingsformer, og det er særlig 

trommen og seiden som forstyrrer bildet. Samtidig står måten trommen og seiden blir brukt 

på som et eksempel på hvilket potensiale som også ligger i de andre utstilte gjenstandene. 

Gjenstander har en historie, og ved hjelp av denne historien kan museene fortelle og 

nyansere bildet av den samiske historien445. Dette gjøres til en viss grad i utstillingen Sápmi 

på Nordiska museet og særlig i seksjon 4. Sàpmi åpnet i 2007 er den nyeste utstillingen som 

behandles i avhandlingen, men det er vanskelig å si om denne måten å stille ut gjenstander 

på er en trend i de samiske utstillingene, siden to av de andre utstillingene fra 2000-tallet 

hovedsakelig har vekt på samtiden og har få gjenstander (Sápmi – en nasjon blir til på 

Tromsø museum og Samisk samtid på Norsk folkemuseum). Trumtid på Ájtte museum 

vektlegger også trommenes livsløp, men det er som sagt ikke noe nytt når det gjelder 

akkurat denne gjenstandskategorien. Sjøsamene på Varanger museum (1995-2000) fremstår, 

som nevnt, som relativt tradisjonell etnografisk i sin behandling av gjenstandene, med 

unntak av trommen. 

 Som nevnt i avsnittet om fotografi, kan jeg se et skifte i hvordan fotografi brukes i 

utstillingene. Det er et skifte fra fotografi brukt som anonyme illustrasjoner til at fotografi 

gjøres personlig og individuelt ved bruk av portretter og at fotografiets flertydighet kommer 

frem. Utstillinger som tar utgangspunkt i gjenstandenes biografi åpner opp for å formidle en 

tilsvarende flertydighet, siden gjenstanden kan ha skiftet eier, mening, formål og 

oppholdssted flere ganger i løpet av sitt livsløp. 

 Nasjonalmuseer som Nordiska museet, Tromsø museum og Norsk folkemuseum har 

store samlinger av samiske gjenstander. Mange av disse gjenstandene ble samlet inn på 

slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, en tid da man hadde et annet blikk på 

samisk kultur og på hvordan dette best skulle representeres på museene446. Man valgte 

gjenstander som var annerledes fra majoritetskulturen og hadde slik sett fokus på 

innsamling av det «eksotiske». Eva Silvén stiller spørsmåltegn ved om man ukritisk kan bruke 

                                                             
445 Den samiske historien er ikke bare en historie om samene, men også om hvordan de har forholdt seg til 

majoritetssamfunnet og vice versa. 

446 Cecilia Hammarlund-Larsson, "Skärskådad samling: samiskt kulturarv i Nordiska museet," i För Sápmi i 

tiden, red. Christina Westergren og  Eva Silvén (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2008). 
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disse samlingene i dagens utstillinger447. I seksjon 4 i utstillingen Sápmi trekkes museets rolle 

i samenes historie inn i fortellingen ved at man forteller om gjenstandenes livsløp, noe som 

også omfatter litt om hvordan gjenstandene ble samlet inn og hvilke motiver man samlet 

etter. Det biografiske perspektivet, eller livsløp-perspektivet, på gjenstandene, får på denne 

måten også frem tingenes flertydighet. De har betydd ulike ting til ulike tider, og har hatt 

forskjellig betydning for forskjellige folk. Det er en parallell mellom museenes store 

samlinger av eldre fotografier og deres samlinger av gjenstander. Fotosamlingene fremstår 

umiddelbart som mer «problematiske» siden blikket her trer tydeligere frem. 

Gjenstandssamlingene er like problematiske siden gjenstandene er samlet inn med et 

bestemt blikk på det samiske og hva som representerte samisk kultur. Dette blikket var 

preget av de samme holdningene som preget blikket til fotografen av rasebiologiske 

«portretter» av samer. Men samtidig og på samme måte  som med fotosamlingene, er også 

gjenstandene viktige kilder til samiske historier. Et perspektiv på gjenstander som har fokus 

på deres materialitet: at gjenstander i utstillingene fremstilles som aktører med en sosial 

biografi, kan bidra til å nyansere bildet av samisk historie. Innenfor den nye museologien har 

det de senere årene har det vært en dreining fra å se museumsgjenstander ikke bare som 

uttrykk for skiftende kontekster og meninger, men også å se at gjenstander er med på å 

forme hvordan de og andre fenomener blir sett og oppfattet448. En tilsvarende dreining sees  

innenfor studier av materiell kultur. Det materielle er ikke bare en refleksjon av allerede 

eksisterende sosiale forskjeller, idésystemer eller symbolske systemer.  I stedet kan slike 

verdier, ideer og  sosiale forskjeller reproduseres, legitimeres, eller transformeres gjennom 

materielle objekter449. Et eksempel på et slikt objekt som har bidratt til å transformere synet 

på samisk kultur er kartet Sábmi av Hans Ragnar Mathisen. 

 

                                                             
447 Silvén, "Staging the Sami - Narrative and Display at the Nordiska Museet in Stockholm.." S. 318. 

448 Macdonald, "Expanding Museum Studies: An Introduction." S. 6. 

449 Christopher Tilley, "Objectification," i Handbook of Material Culture, red. Christopher Tilley og  [et al.] 

(SAGE, 2006). S. 61. 
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KARTLEGGING: OM BRUK AV KART I DE SAMISKE UTSTILLINGENE 
Kart finnes i nesten alle de samiske utstillingene som omtales her. De kan brukes som 

noe som viser til hvor gjenstandene kommer fra og hvor fortellingen utspiller seg, eller som 

en visuell fremstilling av det samiske området og nasjonen Sápmi.  

 Et kart er i følge Store norske leksikon en forminsket, generalisert avbildning av en 

del av jordoverflaten450. Det å lage et kart, innebærer både en generalisering og en 

presisering. Man velger seg ut en del av verden, et område. Deretter velger man ut deler av 

dette området som man anser som viktige og informasjonsbærende, som man så fremstiller 

i skrift  eller symboler på kartet. Andre elementer blir dermed valgt bort. Kart er en 

abstraksjon av romlig virkelighet. Men for de aller fleste fremstår kart som sannhetsvitner. 

De er troverdige og overbevisende og har en aura av nøytralitet. Kart er med på å forme vårt 

verdensbilde. De er laget med det formål at vi skal orientere oss og finne frem, være seg på 

fjellet eller i gatene i en ukjent storby. De er veivisere som forteller oss hvor vi skal gå. Kart 

er også med på å dele opp jorden, å markere grenser, vise eiendom og territorier.  

HIC SUNT DRACONES 
 «Hic sunt dracones» er (ny)-latin og betyr noe slikt som at «her er det drager». I 

ytterkanten av gamle kart kan det være tegnet inn mystiske vesener og farlige dyr451. 

Samenes land har ofte blitt avbildet i ytterkanten av kartet, øverst oppe. For meg  ble frasen 

«Hic sunt dracones» også en vekker om at kartet i seg selv kan være et uutforsket terreng, så 

underlig det enn kan virke. Vi tar det for gitt at kartets abstraksjon gir en reell og sann 

avbildning av verden. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at kart kan uttrykke både 

makt – og mot-makt.  

 Selv om de fleste av oss fremdeles leser kartene som sannhetsvitner og nøytrale 

fremstillinger, har det siden begynnelsen av 1990-tallet vært en økende oppmerksomhet på 

at kart er laget med en hensikt, og at kartmakere ofte har politiske, økonomiske eller 

kulturelle motiver. Kart konstruerer mening, de speiler en agenda, en vilje til makt hos 

opphavsmannen. Kart knytter adferd til territorier og gir kunnskap om adferd og 

                                                             
450 Thorbjørn  Sømod og  Edvin Ørstavik, "Kart.," i Store norske leksikon.  http://snl.no/kart. (2012). Hentet 

10.02.2014. 

451 Halldis Valestrand, "Kartografier og geografier. Noen utfordinger for transnasjonal kjønnforskning.," 

Tidsskrift for kjønnsforskning 35, no. 1 (2011). S. 35, note 6. 
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forekomster innenfor et område. Dette er kunnskap som så kan brukes som styringsverktøy i 

maktutøvelse. Kart kan også bidra til å usynliggjøre ved å utelate.  

 Kartografi er læren om karttegning eller læren om kartet som informasjonsbærer og 

medium452. Kritisk kartografi er en vending som blant annet er påvirket av kritisk teori og 

postkoloniale studier. Det innebærer at man ser kart og geografiske forestillinger som en 

viktig premissleverandør for imperialisme og kolonialisme, hvor kartlegging og kartfesting er 

knyttet til og virker legitimerende på erobringer. Halldis Valestrand peker på at selv om 

postkoloniale perspektiver har blitt brukt i analyser av ulike kulturelle uttrykk og 

institusjoner som museer, samlinger og utstillinger, har dette perspektivet i mindre grad blitt 

benyttet i analyser av selve kartene. Men begreper som «mapping» og «cartographies» 

dukker stadig opp i litteraturen, men da ofte brukt mer metaforisk, som noe som betegner: 

  «.. en slags representasjon av en inneforstått romlig distribusjon av noe som er 

 hierarkiserende, og derved må leses som geografiske forskjeller og makt» 453 

 I dette avsnittet behandler jeg faktiske, fysiske kart som er utstilt i de samiske 

utstillingene. Det er særlig ett kart som stadig dukker opp i utstillinger av samisk kultur, og 

det er kartet Sábmi av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen454. Dette er noe mer 

enn et vanlig kart. Det er blant annet også et kunstverk. Hvordan dette kartet  brukes i 

samiske utstillinger har fått meg til å reflektere over sammenhengen mellom kart og museer. 

Kart har blitt brukt som en metafor for museet, og samlinger og samling kan sees som en 

form for kartografi. Men det er også et spørsmål om hvordan kart brukes i 

museumsutstillinger hvor kartet er en forbindelse mellom gjenstanden som stilles ut og 

verden utenfor, stedet der gjenstanden kom fra. Alternativt kan kartet være en forbindelse 

mellom historien som fortelles og stedet hvor denne historien fant sted. Kart i relasjon til 

museer kan slik sees både som en metafor for selve museet og museumsvirksomheten,  og 

                                                             
452 "Kartografi,"  http://no.wikipedia.org/wiki/Kartografi. Hentet 10. februar 2014. 

453 "Kartografier og geografier. Noen utfordinger for transnasjonal kjønnforskning.." S. 21. 

454 Kartet Sábmi er inkludert i utstillingen Samisk kultur på Norsk Folkemuseum, og i utstillingen Sapmi – 

en nasjon blir til på Tromsø museum. Kartet er også med i Arktis-utstillingen på Kulturhistorisk museum i 

Oslo, en utstilling som ikke omfattes av denne analysen.   I tillegg har Hans Ragnar Mathisen laget kartene i 

utstillingen Tidens gång på Ájtte. 
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som en representasjonsteknikk som etablerer og bekrefter en forbindelse mellom 

utstillingen og verden utenfor. 

KARTET SÁBMI (1975) 

 

 

 

Som en visuell fremstilling av nasjonen Sápmi, er det særlig ett kart som utmerker seg. 

Det er kartet Sábmi laget av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen i 1975. Dette 

kartet er utstilt i Samisk kultur på Norsk folkemuseum og i Sápmi – en nasjon blir til på 

Tromsø museum. Kartet Sábmi  har blitt et viktig symbol i samenes kamp for 

selvbestemmelse og i konstruksjonen av nasjonen Sápmi455. Det som umiddelbart slår meg 

når jeg ser dette kartet er at det ikke har de moderne statsgrensene, og at alle stedsnavn er 

på samisk. At statsgrensene mellom nasjonene Norge, Sverige, Finland og datidens 

Sovjetunionen er tatt bort, politiserer kartet og viser til et nomadiske folks kamp mot 

påtvungne statsgrenser. Ved å lage dette kartet viste Hans Ragnar Mathisen at området er et 
                                                             
455 Kartet er blant annet gjengitt på forsiden av tidsskriftet Ottar nr. 4-2000: «En nasjon blir til» et 

spesialnummer gitt ut i forbindelse med utstillingen Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø museum. 

Figur 60: Hans Ragnar Mathisen; "Sábmi" 1975 

 



265 

 

samisk territorium, ved å systematisk erstatte de skandinaviske stedsnavnene med samiske 

stedsnavn.  

 Sábmi er et kart, men det er også et kunstverk. Kartet har en håndtegnet kvalitet. Det 

ble laget ved at kunstneren tegnet på flere lag av plastfolie som deretter ble reprodusert 

fotografisk456. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange kopier som er laget av dette kartet men det 

har fått en vid distribusjon457. 

 Kartet Sábmi er bygd opp av flere elementer. Hoveddelen er et relativt tradisjonelt og 

lett gjenkjennelig kart over nordlige deler av Skandinavia og Russland (på den tiden: 

Sovjetunionen) med en viktig forskjell: statsgrensene er borte. Den tradisjonelle 

kompassrosen er erstattet av en et sol-symbol. I gammel samisk tro er solen samefolkets far 

og jorda er livets mor. Kartet inneholder en rekke tegnede detaljer som har tilknytning til 

samisk kultur og eldre tro. Kartet er omgitt av en dekorativ bord som er en gjengivelse av 

samisk tinntråd-broderi. Kartet har også en rekke symboler hentet fra naturen som reinsdyr, 

fugler og planter. Dette understreker sammenhengen mellom samene og landet/territoriet. 

Mathisen har også inkludert tegninger av historiske objekter fra samisk kultur, som 

dekorerte skjeer og smykker; eksempler på samisk håndverk eller duodji. Ved foten av kartet 

har Mathisen tegnet inn sentrale kulturelle symboler som trommen, hodeplagg fra 

tradisjonelle samiske drakter, komse, nahppi og en gamme. I dette kartet knytter Mathisen 

sammen territoriet, språket og historien, noe som forsterker samenes krav på dette området. 

 Hans Ragnar Mathisen, også kjent under kunstnernavnet Keviselie og det samiske 

navnet Ella-Hansa, ble født i Narvik i 1945 i, som han selv skriver på sin webside: « ruinene 

av en by som ble bombet sønder og sammen i løpet av 2 verdenskrig»458. Da Mathisen ble 

født var familien evakuert fra Vester-Tana i Finnmark som følge av tyskernes brent-jord-

taktikk. Som barn tilbragte Mathisen ni år på sykehus og tuberkulosesanatorium, de fleste av 

disse årene på Kysthospitalet i Tromsø. Dette er år han har prøvd å fortrenge, fordi han ble 

mobbet og plaget for å være same. Da han ble eldre begynte han å lure på hvorfor det skulle 

                                                             
456 Hans Ragnar Mathisen, "Samiske kart," i Sámi kulturmuittut Samiske kulturminner, red. Hans Ragnar 

Mathisen (Romsa/Tromsø: Keviselie forlag, 1991). 

457 Kopier av dette kartet kan fremdeles kjøpes. 

458 Hans Ragnar Mathisen, "Keviselie - Hans Rangar Mathisen,"  http://www.keviselie-

hansragnarmathisen.net/. Hentet 13. februar 2014. 
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være så galt å være samisk. Han satte seg inn i samisk historie og ble en politisk aktivist som 

også var med på demonstrasjonene mot Alta-utbyggingen. Han beskriver seg selv på den 

tiden som «ung, radikal og rasende». Mathisen har sin formelle utdannelse fra Statens 

Håndverks- og Kunstindustriskole (1971 – 1973) og Statens kunstakademi (1973 – 1979) i 

Oslo459. I dag regnes Hans Ragnar Mathisen som en av veteranene innen samisk kunst og 

som en pioner innen samisk kartografi. Han virker som  kunstmaler, illustratør og forfatter. 

Kart som Sábmi kaller han selv for samiske kart, og han beskriver det å lage disse kartene 

som en form for samisk kartografi460. I de samiske kartene fører Mathisen sammen 

elementer som språk, litteratur, historie, kartografi og illustrasjoner, som til sammen danner 

en helhet som både er et kunstnerisk uttrykk og en politisk og ideologisk manifestasjon. 

Mathisen laget det første samiske kartet i 1974, og han har fortsatt å lage samiske kart i ulike 

varianter frem til i dag. Han bruker ikke bare sine kunstneriske evner i disse kartene, han 

legger også ned mye arbeid i forskning på samiske stedsnavn461.  

 Mathisens kart har ofte en utradisjonell orientering. Flere av kartene hans er opp-ned 

i forhold til vanlig kartografisk orientering. Han fremstiller ofte Skandinavia, eller 

Polarsirkelen som jordas senter i stedet for Ekvator. Dette får betrakteren av kartet til å 

fundere over hva som er jordas midte og senter. Jorda er sfærisk, så strengt tatt kan ett 

hvert punkt være jordas midtpunkt. Ved å snu på kartet på denne måten, oppfordrer 

Mathisen betrakteren til å se verden fra at samisk synspunkt. 

 Mathisen har selv en bred definisjon på hva et kart er. For ham er et kart en måte å 

gjøre noe vi ikke forstår, forståelig. Eller: et kart er en måte å visualisere noe som ikke kan 

visualiseres eller synliggjøres på andre måter462. Mathisens kunstprosjekt er å revitalisere 

samiske tradisjoner, særlig gjennom bruk av kart og stedsnavn og gjennom arbeidene han 

har gjort med utgangspunkt i den samiske trommen. Mathisens mål med de samiske kartene 

har vært å visualisere en truet kultur ved hjelp av kartografisk dokumentasjon. Han opplevde 

                                                             
459 Hans Ragnar Mathisen og  Nils-Aslak Valkeapää, Elle Hánsa, Keviselie  (Guovdageaidnu: DAT, 1998). S. 

151. 

460 Hans Ragnar Mathisen, "Tanker om kart," i Filosofi i et nordlig landskap, red. Anniken Greve og  

Sigmund Nesset ([Tromsø]: [Universitetetsbiblioteket i Tromsø], 1997). S. 120-122. 

461 Ibid., og "Samiske kart." 

462 "Tanker om kart." S. 122. 
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det å lage kartene som en utfordring,  men også som noe som ga ham makt: makt til 

fremheve noen ting og skjule andre ting. Kart har blitt brukt som et maktmiddel og som et 

middel til å skjule og fjerne samisk kultur ved å gjøre det samiske usynlig, ved å fjerne 

samiske stedsnavn eller oversette dem til norske stedsnavn som er ukorrekte eller rett og 

slett idiotiske463. Mathisen lager ikke bare samiske kart, men også en kulturdokumentasjon. 

Han har studert samiske stedsnavn og ser språket som et topografisk redskap. De samiske 

stedsnavnene gir en detaljert beskrivelse av landskapet. Et stedsnavn representerer et 

faktisk sted eller en lokalitet, men det har også andre dimensjoner som bruk av stedet og 

handlinger som har foregått på stedet464. Mathisen ser de samiske stedsnavnene som en 

ikke-materiell kulturarv som kan inneholde viktig informasjon om kultur, historie og 

religionsutøvelse, så vel som informasjon av en mer personlig eller triviell form.  

 Da Mathisen begynte å lage samiske kart, fant han det nødvendig å lage vakre kart. 

Han bekymret seg for at kartene som ikke hadde statsgrenser og bare hadde samiske 

stedsnavn kunne bli oppfattet som for kontroversielle, så han valgte å illustrere kartene i en 

stil inspirert av gamle illuminerte kart465. Mathisen ser disse illustrasjonene eller 

illuminasjonene som en billedmessig utvidelse av kartets tema, i form av for eksempel duodji, 

tradisjonelle mønster eller historiske og kulturelle elementer. Kartet Sábmi har en slags 

retro-estetikk. Mathisen har sagt at han har gjort kartet vakkert for å gjøre det mindre 

kontroversielt. Samtidig har han også tilegnet seg og overtatt undertrykkerens diskurs. Ved å 

lage et illuminert og illustrert kart har han tilegnet seg koloniherrens estetikk – men snudd 

det til å bli et viktig manifest for samisk selvstendighet. Kartet Sábmi har hatt en viktig rolle i 

samisk revitalisering. Det har bidratt til utviklingen av en forståelse av at samene i hvert land 

er del av et større kulturområde. Mathisens kart har hatt stor innflytelse på utviklingen og 

samiske politiske rettigheter og for revitaliseringen av samisk kultur og historie. Kartet har da 

også fått en prominent posisjon i flere utstillinger om samisk kultur.  

 Jeg ser Mathisens kart Sábmi som et kunstverk, og som et kunstverk som er laget  

med en politisk og ideologisk hensikt. Slik kan kartet Sábmi sees som et tidlig eksempel på 

                                                             
463 som stedsnavnet «Hjemmeluft» i Alta, en fornorskning av et samisk stedsnavn som egentlig betyr 

Selbukta.  

464 Mathisen, "Tanker om kart." S. 125. 

465 "Samiske kart." S. 44.  
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kritisk kartografi. Kritisk kartografi er politisk. Det kobler geografisk kunnskap med spørsmål 

om makt. Kritisk kartografi er både en teoretisk kritikk og en ny kartpraksis. Kunstkart og 

urfolk-kart (indigenous maps) er noen eksempler på en slik ny kartpraksis. Hensikten med 

kritisk kartografi er ikke å erklære tidligere kart som ugyldige, men å analysere trekk ved kart 

som tidligere ble tatt for gitt – som for eksempel bruken av norske stedsnavn i samiske 

områder. Kartet Sábmi kan sees som et tidlig eksempel på urfolkskart eller «motkart»  

(Indigenous mapping og counter mapping). Denis Wood og John Krygier sporer opprinnelsen 

til slike urfolkskart eller first nations-kart tilbake til begynnelsen av 1970-tallet, og da særlig 

til publikasjonen av trebindsverket Inuit Land Use and Occupancy Project  i 1976466. Kartene i 

dette verket er en slags etno-kartografi og spilte en viktig rolle i forhandlinger om territoriale 

rettigheter, forhandlinger som til slutt ledet frem til etableringen av det nye Nunavut-

territoriet i 1999, det største og nordligste territoriet i Canada. Idéene om urfolks kart 

spredte seg raskt, og førte blant annet til at det ble opprettet et eget urfolks-kart nettverk 

(Aboriginal mapping network) i 1998467. 

 Hans Ragnar Mathisens kart Sábmi kan som nevnt også sees som et kunstverk, som 

et kunstkart. Kunstnere har arbeidet med kart som medium og tema lenge før kritisk 

kartografi ble etablert på 1980-tallet. Kunstnere fra Vermeer til Jasper Johns har lenge vært 

fascinert av kart og har arbeidet med og omarbeidet kart. De har avbildet kart, forvrengt kart, 

bestridt  kart – og gjort narr av kart. Siden 1990-tallet har det kommet en bølge av 

kunstneriske uttrykk som bruker kart som redskap og har kart som tema468. Mange av disse 

kunstverkene gjør bruk av data som tidligere var vanskelig tilgjengelige, men som nå er 

enkele å få tak i takket være den digitale revolusjonen. Kunstkart kan sees som det klareste 

uttrykket for hva kritisk kartografi handler om. Kunstkart viser til andre virkeligheter, andre 

verdener og verdensforståelser enn de som formidles gjennom kart laget av profesjonelle 

kartmakere. Kunstkart peker på den definisjonsmakten som ligger i offisielle kart. 

Kartkunstnere tar denne makten og bruker den til andre formål enn å reprodusere et 

                                                             
466 Denis Wood og  John Krygier, "“Critical Cartography”," i International Encyclopedia of Human 

Geography, red. Rob Kitchin og  Nigel Thrift (Elsevier, 2009). 

467 "AMN - Aboriginal Mapping Network,"  http://nativemaps.org/. hentet 13. Februar 2014. 

468 Se for eksempel Katharine Harmon og  Gayle Clemans, The map as art: contemporary artists explore 

cartography  (New York: Princeton Architectural Press, 2009). 
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offisielt bilde av status quo. De utfordrer slik sett ikke bare det vestlige kapitalistiske 

samfunnet, men setter spørsmålstegn ved den vestlige kartografiens autoritet. Prosjektet til 

kunstkart og kartkunstnere er intet mindre enn å omforme verden, i følge Denis Wood og 

John Krygier469. 

 I de samiske utstillingene som har Hans Ragnar Mathisens kart Sábmi utstilt, er kartet 

blitt til noe mer enn et kart. Kartet viser til hvor fortellingen finner sted (Norsk folkemuseum), 

og fastslår territoriet til nasjonen Sápmi, men det gjør også noe mer. Kartet har blitt til et 

utstillingsobjekt, en museumsgjenstand, som vises for å fortelle en historie og som har et 

budskap. I utstillingen Sápmi – en nasjon blir til  på Tromsø museum er kartet Sábmi utstilt 

som et objekt med en biografi, et objekt med en historie, et objekt som var en viktig del av 

den samiske politiske og kulturelle frigjøringsbevegelsen på 1970- og 1980-tallet.  Kartet er 

et viktig symbol for samenes kamp for politisk og kulturell anerkjennelse innenfor et område 

som omfatter fire nasjonalstater. Kartet Sábmi er et objekt som argumenterer for at Sápmi 

ikke bare er et landområde. Det er også et folk og en nasjon – med en historie. 

KART I DE SAMISKE UTSTILLINGENE 

 I de samiske utstillingene som behandles her er det en markant forskjell på 

nasjonalmuseenes bruk av kart og de samiske museenes bruk av kart. Både på Norsk 

folkemuseum, Tromsø museum og Nordiska museum er kartet over Sápmi eller Same-

ædnan470 noe av det aller første som møter publikum. Kartet fungerer her som en 

forbindelse til stedet hvor utstillingens tema finner sted. Fordi temaet er langt borte, 

geografisk og/eller mentalt, har man følt et behov for å sette dette på kartet, å kartfeste 

fortellingen. Denne bruken av kart sier også noe om hvilket publikum utstillingen er ment 

for: det er først og fremst et ikke-samisk publikum som kan trenge denne informasjonen. 

Verken utstillingen på Varanger samiske museum eller De samiske samlinger har slike 

introduksjonskart. Faktisk har disse to utstillingene veldig sparsom eller ingen bruk av kart 

overhode. Her befinner man seg jo geografisk plassert midt i den historien som fortelles. Her 

må jeg legge til at hvis utstillingen på De samiske samlinger hadde hatt en form for kart ville 

                                                             
469 Wood og  Krygier, "“Critical Cartography”." S. 9. 

470 Sistnevnte betegnelse på det samiske området brukes i utstillingen Samekulturen (1973) på Tromsø 

museum. 
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jeg syntes at det var lettere å forstå at utstillingene, museet og samlingene er ment å skulle 

dekke hele det samiske området, og at dette pan-samiske perspektivet er noe dette samiske 

museet er alene om . Kritikken mot denne utstillingen som går ut på at den er tidløs471 kunne 

vel så gjerne være en kritikk av utstillingen for at den er stedløs. 

  

 

 På Ájtte må man gå gjennom en lang gang for å komme inn til de andre utstillingene. 

Ved enden av gangen, på kortveggen, ledes besøkeren i og gjennom et kart, men det er ikke 

et introduksjonskart som setter saken på kartet eller plasserer handlingen geografisk. Også 

her i Jokkmokk er man midt i det som fortelles. I stedet ledes besøkeren inn i Hans Ragnar 

Mathisens jordklode, Besøkeren går gjennom kartet for å komme inn til de andre 

utstillingene. Her har Mathisen snudd det kartografiske perspektivet: kartet er opp-ned i 

forhold til hva man er vant med. Nord er i nederste del av kartet og sør er på oppsiden. 

Kartet er stort og fyller hele endeveggen. Kartet viser Nord-Skandinavia og Kolahalvøya. På 

kartet står også et dikt av Nils Aslak Valkeapää. Ved siden av kartet finner besøkeren nok et 

kart, som omtrentlig fremstiller det sirkumpolare området med Nordpolen i midten. Disse 

kartene fungerer ikke som forbindelser til et område som ligger langt borte. Tvert i mot er de 

med på å gi en følelse av at der du er nå, på Ájtte museum i Jokkmokk, er du i sentrum, og du 
                                                             
471 Se diskusjon i kapittel 2 

Figur 61: Ájtte: Tidens gång, kart laget av Hans Ragnar Mathisen 
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ser verden fra dette perspektivet, et perspektiv hvor den globale verdensorden er snudd opp 

– ned. 

 I etnografiske og kulturhistoriske museer brukes kart ofte for å vise hvor objektene 

eller fortellingene  kommer fra. I utstillingene er kartet forbindelsen mellom museets 

representasjon av virkelighet og den «virkelige verden». Objekter og kart blir ofte utstilt 

sammen, og kartets oppgave er å vise hvor gjenstanden kommer fra. Eventuelt kan kartet 

vise utbredelsen av en viss type objekter, slik det ofte gjøres på arkeologiske museer (jamfør 

hvordan gjenstander brukes på utbredelseskart innenfor et diffusjonistisk utstillingsregime, 

som nvent i avsnittet om gjenstander i dette kapittelet). De samiske utstillingene inneholder 

flere slike utbredelseskart. I utstillingene Samisk kultur (Norsk folkemuseum), Samekulturen 

(Tromsø museum) og Dräkt och silver (Ájtte) brukes utbredelseskart for å vise distribusjon av 

ulike draktskikker innenfor det samiske området. I Samekulturen er det flere slike 

utbredelseskart rundt om i montrene. Disse viser blant annet utbredelse av undersøkte 

fangstanlegg og oversikt over kystsamisk bosetning i Norge rundt år 1600. Kartene virker her 

sammen med teksten og bygger opp under monterens tematikk. Varanger museum har også 

noen kart, men de er alle plassert på interaktive PC-skjermer slik at de ikke bryter diorama-

illusjonene. Her finnes også utbredelseskart: over innlandsisen for elleve tusen år siden, og 

over registrerte gressbakkentufter i Varangerfjorden. I utstillingen Trumtid på Ájtte vises 

også et utbredelseskart over ulike typer av trommer. 

 Både utstillingen Samisk kultur og utstillingen Samekulturen har kart som viser 

sesongmessige flyttinger. I Samisk kultur er det to slike kart, som viser henholdsvis 

østsamenes tradisjonelle flyttemønster og reinens vandringer i 1911 og 1912.  I 

Samekulturen er det også et kart som viser østsamens tradisjonelle flyttemønster. Sammen 

med andre kart i disse utstillingene som viser til aktiviteter knyttet til reindrift, er disse 

kartene med på å gi et bilde av at samisk kultur er knyttet til nomadisk reindrift. Sammen 

med kart over eldre siida-grenser og nyere samebyer, som også er en type kart som finnes i 

flere av de samiske utstillingene, er dette kart som alle knytter en viss type adferd til et 

bestemt territorium. Slik kartlegging og kartfesting gir kunnskap om denne adferden, 

kunnskap som senere kan brukes til å regulere slik adferd. I slik kartfesting ligger det også en 

definisjonsmakt. Denne handlingen skal foregå i dette konkrete området, og disse strekene 

på kartet viser grensene hvor utøvelsen av en slik handling skal opphøre.  
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 Foruten bruken av Hans Ragnar Mathisens kart Sábmi er det bare i utstillingen Sápmi 

på Nordiska museet at det stilles spørsmålstegn ved kart-mediets objektivitet. Her er en 

kommode med skuffer som viser kart med definisjonsmakt, blant annet 

Gränsdragningskommisjonens kart, som ble laget i et forsøk på å fastslå hvor samene har 

rett til vinterbeite av rein, og kartet over Samebyarnas beiteområde. Kommoden har tittelen 

«Rätten til kartan», og i teksten her fortelles det blant annet at kart ble tegnet av oppdagere 

og kolonisatører og at grenser ble gjort gyldige ved å bli nedtegnet på kart, dokument som 

senere har blitt brukt i rettsprosesser.  

 Kartets definisjonsmakt kan også brukes subversivt for å bestride det bestående. Her 

vil jeg vende tilbake til kartene over det samiske området som innleder utstillingene Samisk 

kultur  på Norsk folkemuseum, Sápmi – en nasjon  blir til på Tromsø museum og Sápmi på 

Nordiska museet. Her har kartene en funksjon utover det å vise besøkeren hvor handlingen 

forgår og hvor gjenstandene er hentet fra. De er også hardtslående argumenter for at Sápmi 

er en egen nasjon. Kartet er viktig i denne nasjonale markeringen, sammen med bildet av 

flagget og tradisjonell samisk drakt. Dette kombineres med tekster som forteller om 

«nasjonale fakta» som nasjonaldag, antall innbyggere og språk.  

SNITT AV TID 

 Et annet kart som brukes i flere av de samiske utstillingene, er Carta Marina472, Olaus 

Magnus´ berømte kart over Norden, laget i 1539. Carta Marina er utstilt både i utstillingen 

Samekulturen på Tromsø museum og i utstillingen Sápmi på Nordiska museet. I 

Samekulturen spiller dette kartet hovedrollen i en monter som handler om Sameland i gamle 

kildeskrifter, hvor det også er stilt ut en rekke andre gamle kart og kart med rekonstruerte 

reiseruter fra gamle reisebeskrivelser. I utstillingen Sápmi er Carta Marina utstilt som kart 

nummer én. Det presenteres i den øverste kartskuffen i den tidligere omtalte 

kartkommoden.  Her oppfordres publikum til å se kritisk på kartene, med et postkolonialt 

blikk. Carta Marina brukes for å gi fortellingen en historisk dybde, for å forankre 

samekulturen eller Sápmi langt tilbake i tid. Men det brukes også for å vise kartets makt og 

at Sápmi først ble kartfestet av andre og ikke av samene selv. 

                                                             
472 Carta Marina og Olaus Magnus er omtalt tidligere i dette kapittelet, i avsnittet om diorama og 

bakgrunnen for fremstillingen Laplands ekvipasje. Carta Marina er også innlemmet i Mathisens kart Sábmi. 
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 I noen utstillinger brukes kart for å uttrykke tid. I utstillingen På väg på Ájtte museum 

er det to kart som viser utviklingen i utbredelse av henholdsvis bilveier og skogsbilveier. Det 

starter med et topografisk kart over Norrbotten hvor kjente stedsnavn er merket av. Over 

dette kan man trekke et transparent ark hvor røde streker markerer veier. Nok et 

transparent lag kan trekkes over dette igjen, med mange flere røde veier og noen svarte. For 

hvert transparente lag blir stedsnavnene mer utydelige: de fremstår som svarte prikker i ett 

nettverk av røde og svarte streker. Kombinasjonen av kart og kartografisk informasjon på 

transparente lag viser en utvikling over tid. Hele fremstillingsformen viser tid: hva som skjer 

med et bestemt element, i dette tilfellet veier, over tid og lar besøkeren bla seg gjennom 

historien. Like ved dette kartet er et kart som viser utviklingen av skogsbilveier i et område. 

Her brukes den samme teknikken: transparente lag over et topografisk kart. På det siste 

transparente laget fra 1988, har skogsbilveiene, som er markert med røde streker, erobret 

hele området.  

 På Ájtte er det en viss nostalgi iblandet naturkonservatisme. Jeg får følelsen av at 

utbredelsen av veier og skogsbilveier ikke bare er et gode, men at det vel så mye er en form 

for erobring. I utstillingen Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø museum vises også en 

historisk utvikling ved hjelp av kart, men her er tonen positiv. Kartene viser at utviklingen 

faktisk i riktig retning. I rom 2: Vis at du er same, handler det blant annet om stedsnavn. Her 

vises to kart over det samme området, med ulik alder. På det eldste kartet er alle stedsnavn 

på norsk. På det nyeste kartet er stedsnavnene på samisk.  

KARTET OG MUSEET 
 Eilean Hooper-Greenhill trekker veksler på Benedict Andersons bok Imagined 

communities  (1991) når hun peker på likhetstrekk mellom kartet og museet på 1800-

tallet473. Museet har mange av de samme kulturelle og epistemologiske trekk som kartet. 

Museet gjengir en «virkelighet» og viser ting «slik de er» på en tilsynelatende nøytral måte. 

Både kart og museumsutstillinger virker gjennom en kombinasjon av ord og bilder 

(henholdsvis tegning og materielle objekter). Begge skaper et hierarki av verdier, inkluderer 

noe og utelater noe annet og skaper et skille mellom oss og de andre. Både kart og museer 

                                                             
473 Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Kapittelet «Census, 

Map, Museum».  Hooper-Greenhill, Museums and the interpretation of visual culture. 
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har en autoritet. De presenterer en autoritær fremstilling av virkeligheten, den offisielle, 

autentiske versjonen. Begge fremstiller verden innenfor et enhetlig, rasjonelt rammeverk.  

 Hooper-Greenhill argumenterer også for at forholdet mellom moderne kart og 

moderne museer (hun snakker her om 1800-tallet) er mer enn en metafor. Det er også en 

direkte sammenheng mellom dem. Etnografiske og naturhistoriske museer som ble 

grunnlagt på 1800-tallet, ble grunnlagt på basis av samlinger som ble bragt til Vesten fra 

resten av verden.  

  “In many ways the collections of the early travelers concretized their maps, made 

 their maps tangible.” 474 

I følge Hooper-Greenhill kan både etableringen av slike samlinger og museer samt 

kartlegging av disse territoriene, sees som symbolske erobringer.  

 Forholdet mellom kart og museer er mer enn metaforisk. Det er ikke bare i 

utstillinger om samisk kultur man finner kart. Kart er mye brukt i museumsutstillinger 

generelt. Kunsthistorikeren Sigrid Lien har beskrevet fotografier som museets økosystem i 

betydningen at fotografier finnes overalt i museet, og at fotografier har en integrert plass i 

alle sider av museenes virksomhet475. Jeg er fristet til å låne denne metaforen og omarbeide 

den litt for å beskrive museer og deres forhold til kart. Kart er museenes nervesystem. I 

museet, hvor alt er samlet inn fra et annet sted, er det kartene og de geografiske data som 

kartene inneholder som bringer det hele sammen og som får alt til å gi mening. Hvis en 

gjenstand i en museumssamling mister sine geografiske data mister den også sin mening og 

sin historie. Gjenstanden formidler mening gjennom de tilhørende geografiske data – 

museets kartografiske nervesystem. Her er jeg kanskje farget av min bakgrunn som arkeolog 

og fra flere års arbeid i magasinene på Kulturhistorisk museum i Oslo. Jeg reviderte 

«jernaldermagasinet», alle gjenstandene fra jernalderen i Øst-Norge ble gjennomgått. I 

tillegg til å sjekke at hver gjenstand var til stede og sjekke tilstanden på gjenstanden, gjorde 

jeg også en annen ting; jeg brøt opp den gamle geografiske ordningen i magasinet. Tidligere 

var alle gjenstander fra jernalderen i Øst-Norge ordnet fylkesvis. Slik kunne man gå inn i de 

                                                             
474 Museums and the interpretation of visual culture. s. 18. 

475 Anne-Sofie Hjemdahl, "Liv i museet: Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær, 1928-1960" 

(Universitetet i Oslo, Humanistisk fakultet, 2013). S. 221. 
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rullende magasinskapene og raskt få et overblikk over regionale særpreg. Etter revisjonen 

ble alle gjenstandene fra jernalderen lagt løpende etter museumsnummer, de ble altså 

plassert i stigende rekkefølge etter når de kom inn til museet. Likevel: gjennom 

museumsnummerets kobling til arkivopplysningene beholdt gjenstandene sine geografiske 

opplysninger. Et skap skilte seg ut i dette magasinet. I et skap med åpne hyller, uten dører 

som beskyttet mot lys og støv, lå hittebarna blant gjenstandene. Det kunne være vakre 

smykker eller uanselige potteskår, men de hadde en ting til felles: de hadde mistet 

museumsnummeret sitt og dermed koblingen til de geografiske opplysningene i arkivet. De 

var fortapt. 

 Å gå rundt på friluftsmuseer som Norsk folkemuseum og Skansen er som en vandring 

gjennom landenes ulike områder. De store museene, som Louvre i Paris, British museum i 

London og Altes museum i Berlin, Metropolitan i New York – er en vandring gjennom verden. 

Utstillinger på slike store museer har tradisjonelt vært delt inn i ulike geografiske områder: 

Egypt-samlingen, Asia-samlingen, kunst fra italiensk renessanse og så videre. Hver slik 

avdeling innledes ofte med et kart som viser hvor gjenstandene er hentet fra, og hvor 

fortellingen finner sted476. 

 I de senere årene har det vært utført en rekke kritiske analyser av museer og 

museumsutstillinger ut fra et postkolonialt perspektiv, hvor blant annet bruken av 

gjenstander og fotografier blir satt under lupen. Bruk av kart i museutstillinger er, så vidt jeg 

vet, lite utforsket. Siden kart inngår i så mange utstillinger, burde en kritisk kartografisk 

lesning av disse har en naturlig plass i de fleste kritiske museologiske museumsanalyser. 

Kombinasjonen av en kritisk lesning av museumsutstillinger og kritisk kartografi, hvor man 

blant annet ser på hvem kartet ble laget av og til hvilket formål, når kartet ble publisert og av 

hvem, dets distribusjon, kartografiske teknikker i fremstillingen og lignende, har et 

potensiale til å utvide forståelsen ikke bare av de samiske utstillingene, men også av 

kulturhistoriske utstillinger generelt. 

 

Oppsummering 

                                                             
476 Museer produserer også en egen type kart: kart over museets utstillinger. Slike museumskart være 

verdt en studie i seg selv men er ikke tema for dette kapittelet. 
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 I dette kapittelet har jeg diskutert hvordan bruken av diorama, fotografier, 

gjenstander og kart brukes i de samiske utstillingene. Diorama, slik jeg definerer det, finner 

jeg i tolv av de fjorten utstillingene. Jeg har lagt særlig vekt på å diskutere bruken av 

dioramaet jeg kaller Laplands ekvipasje. Dette er en ikonisk representasjon av samisk kultur. 

Laplands ekvipasje har vært utstilt på museer i mer enn tre hundre år. Avbildninger av 

Laplands ekvipasje går enda lengre tilbake, til 1500-tallet. Som et reisende bilde har Laplands 

ekvipasje vært med på å forme senere museumsrepresentasjoner av samer. Laplands 

ekvipasje har også satt sitt preg på europeisk kulturhistorie og majoritetsbefolkningens 

forhold til andre og fremmede kulturer.  

 De to utstillingene som ikke har tatt i bruk diorama-teknikken er begge av en type jeg 

har plassert inn i et hybrid utstillingsregime. Dels skyldes dette at disse utstillingene 

hovedsakelig handler om nyere tid og samtiden og at Laplands ekvipasje er en fortelling om 

noe som foregikk i fortiden. Men dels skyldes det også at Laplands ekvipasje oppfattes som 

en grensemarkør (etno-politisk) eller som eksotiserende (etnografisk). I følge Varutti er et av 

særtrekkene ved et hybrid utstillingsregime at fortellingene appellerer til personlige 

erfaringer, følelser, minner og forestillinger. En måte å gjøre dette på, er skape detaljerte, 

tematiske kontekster som kan skape en stemning, og føre til at publikum «går inn i» 

handlingen som fortelles.  Dette gjøres på et emosjonelt, affektivt nivå. Som jeg har 

beskrevet diorama-teknikken, er det nettopp dette som er dioramaets store styrke: at 

diorama virker på et affektivt nivå og kan fungere som et kontaktpunkt mellom besøkeren og 

den samiske historien. Diorama har derfor potensiale til å bli brukt også i mer hybride 

utstillingsregimer.  

 I avsnittet om gjenstander har jeg pekt på at det finnes et hierarki av materialitet i 

museumsutstillingene. Det er forskjell på museumsobjekter og andre objekter. Ta for 

eksempel dioramaet Laplands ekvipasje. Det utstoppede reinsdyret, mannekengen og 

landskapsscenen - alt dette er rekvisitter, det vil si utstillingstekniske hjelpemiddel som 

brukes til å kontekstualisere de autentiske museumsobjektene som her er pulken, seletøyet 

og drakten. I etnografiske utstillingsregimer brukes også kart og i særlig grad fotografier som 

kontekstualiseringsverktøy. Men i mer hybride utstillingsregimer kan kart og foto også bli 

brukt som museumsobjekter eller bli transformet til museumsobjekter. Elizabeth Edwards 

har som nevnt argumenter for at fotografier må få en høyere status i museumsutstillinger, at 



277 

 

fotografier må få objektstatus. Historien som fortelles om fotografiet av farmor i utstillingen 

Sápmi på Nordiska museet, er et eksempel på at et fotografi får objektstatus. Et annet 

eksempel er kartet Sábmi av Hans Ragnar Mathisen. Dette kartet har spilt en viktig rolle i den 

samiske revitaliseringen og kulturelle blomstringen som har foregått i Sápmi siden 1970-

tallet. Kartet viser blant annet at samene er en del av et større fellesskap, både innenfor 

Sápmi og globalt. I utstillingen Sápmi – en nasjon blir til er dette kartet utstilt som et 

museumsobjekt og ikke bare som en illustrasjon eller noe som viser hvor en hendelse har 

funnet sted. Både fotografiet av farmor og kartet Sábmi omformes fra rekvisitter og 

kontekstualiseringsverktøy til objekter som forteller en historie. 
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KAPITTEL 6. OPPSUMMERING OG AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 
 

 Målsettingen med avhandlingen har vært å undersøke hvordan samiske museer og 

nasjonalmuseer representerer samisk etnisitet og identitet i de faste utstillingene om samisk 

kultur og historie. I kapittel to presenterte jeg noe av bakgrunnen for hvordan de samiske 

utstillingene fremtrer i dag, både på nasjonalmuseer og på samiske museer. Dette har sin 

bakgrunn i en samisk etno-politisk og kulturell oppblomstring som har pågått siden andre 

halvdel av 1900-tallet. Dette er igjen en del av en global urfolks-bevegelse. Begge disse 

bevegelsene må sees i relasjon til nyere teorier om etnisitet og identitet og til utviklingen av 

post-koloniale teorier. Post-koloniale teorier har også påvirket måten vi ser på museer og 

museumsutstillinger på. Det har blant annet ført til en museologisk kritikk av hvordan 

minoriteter og andre folkeslag har blitt fremstilt – og innsamlet – på museer i den vestlige 

verden. Dette er et kritisk blikk som også har blitt rettet mot utstillingene på de samiske 

museene. De samiske museene har spilt en viktig rolle i samisk kulturell revitalisering, men 

samtidig har disse museene også blitt kritisert for å fremstille samisk kultur som statisk og 

uten forandring i et etnografisk presens. Det har blitt hevdet at de samiske museene dermed 

står i fare for å reprodusere de gamle etnografiske mesterberetningene.  

 Jeg må presisere at de samiske utstillingene jeg har analysert, er alle faste utstillinger, 

også kalt basisutstillinger. I tillegg til basisutstillingene har mange museer ulike temporære 

utstillinger. I motsetning til de temporære utstillingene, er basisutstillinger laget for å vare 

over lengre tid, og de blir ofte stående i mange ti-år. Basisutstillinger er vanligvis ikke de 

mest kontroversielle utstillingene på et museum og er kanskje ikke representative for hele 

museets utstillingsvirksomhet. I temporære utstillinger kan man være mer vågal og tørre å ta 

større sjanser. De mest kontroversielle, utprøvende og spissede utstillingene lages som 

oftest i form av temporære utstillinger med relativt kort varighet.  Men om de skiftende 

utstillingene er aldri så radikale, det er basisutstillingene som blir stående, og det er i 

basisutstillingen at museets overordnede fortelling om samisk kultur og historie, identitet og 

etnisitet blir fortalt og formidlet. At farlige og vanskelige historier blir fortalt gjennom 

temporære utstillinger, om de er aldri så godt laget, får slik sett liten innvirkning på 
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museumsinstitusjonen og det overordnede narrativ den formidler. Basisutstillingene blir 

stående år etter år og er museets autoritative fremstilling. 

 Jeg har valgt et komparativt perspektiv på de samiske utstillingene. Istedenfor å 

analysere noen få utstillinger i dybden har jeg valgt å inkludere fjorten samiske utstillinger, 

på i alt syv museumsinstitusjoner i denne analysen.  Jeg kombinerer dette komparative 

perspektivet med et fokus på deler av utstillingene som jeg kaller modaliteter. Jeg analyserer 

så hvordan disse modalitetene opptrer i museumsutstillingene og delvis også utenfor 

museumsinstitusjonen.  

Jeg ser museumsutstillinger som en estetisk praksis, som noe som oppleves og erfares 

gjennom sansene og da primært visuelt. Både det å lage en utstilling og det å oppleve en 

utstilling, kan sees som ulike former for estetisk praksis. I kapittel tre har jeg gjort rede for 

teoretisk og metodisk utgangspunkt for analysen av de samiske utstillingene. Jeg har et 

sosialsemiotisk utgangspunkt hvor jeg ser utstillinger som et tegnsystem. Jeg bruker ordet 

«tegn» i vid betydning, som noe som representerer noe annet og noe som står for noe annet. 

Jeg bruker multimodal metode for å analysere noen av disse tegnene, det vil si modalitetene, 

nemlig tekst og lay-out, diorama, fotografi, gjenstander og kart.  Med et komparativt 

perspektiv har jeg fokus på samspillet av modaliteter på tvers av ulike utstillinger og 

institusjoner – blant annet i form av intervisualitet.  Jeg har derfor ikke fullt ut utnyttet 

potensialet som ligger i det multimodale samspillet innad i utstillingene.  

 I kapittel fire og fem har jeg diskutert hvordan samisk etnisitet og kulturell tilhørighet 

i forhold til ulike utstillingsregimer, representeres i de samiske utstillingene, og jeg har 

diskutert hvordan de ulike utstillingene bruker diorama, fotografier, museumsgjenstander og 

kart. Med utgangspunkt i diskusjonene fra kapittel fem, vil jeg nå avslutningsvis knytte 

trådene tilbake til noen av spørsmålene som jeg stilte i kapittel en. Er det forskjeller mellom 

utstillingene på de samiske museene og nasjonalmuseene, og i så fall: hva går disse ut på, og 

hvordan kan det forklares? På samme måte vil jeg også diskutere forskjeller og likheter 

mellom de samiske utstillingene i Sverige og i Norge. Med i disse diskusjonene er spørsmålet 

om de samiske utstillingene kan sees som uttrykk for en dikotomisering? Er det et «oss» eller 

møter besøkeren en komplementarisering, det vil si et «vi», som omtalt i kapittel 1? Jeg tar 

også opp igjen spørsmålet om utstillingene er uttrykk for henholdsvis et identitetsparadigme 

eller et annerledesparadigme. Avslutningsvis tar jeg også opp igjen spørsmålet om tid i 
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utstillingene, og diskuterer blant annet skiftet fra etnografisk presens til et fokus på 

samtiden.  

 

SAMISKE MUSEER OG NASJONALMUSEER – EN KOMPARATIV DISKUSJON 
 De samiske museene representerer én etnisk gruppe, mens nasjonalmuseene møter 

økende krav om å representere mangfoldet i henholdsvis det norske og det svenske 

samfunnet. De samiske museene er en relativt ny museumsform som oppsto på 1970-tallet, 

mens nasjonalmuseene har en historie som går tilbake til midten av 1800-tallet. De samiske 

museene som har blitt opprettet innenfor det samiske området siden midten av 1970-tallet, 

skulle starte på nytt med blanke ark. Her var det samene selv som skal styre den museale 

representasjonen av samisk kultur. Det er likevel ikke overraskende at utstillingene på de 

samiske museene ligner eldre samiske utstillinger på nasjonalmuseene. De handler om det 

samme temaet, og de stiller ut samme type gjenstander, noen ganger i form av utlån fra 

nasjonalmuseenes samlinger. De samiske museene startet ikke med helt blanke ark. Noen 

representasjonsformer som dioramaet Laplands ekvipasje, har en lang historie, også utenfor 

museumsinstitusjonene.  

 Selv om utstillingene på de samiske museene og på nasjonalmuseene var, og dels 

også er, ganske like, uttrykker de likevel forskjellige budskap. Konteksten er viktig. Ta for 

eksempel dioramaet Laplands ekvipasje, og hvorvidt dette stilles ut på et nasjonalmuseum 

som på Norsk folkemuseum eller Tromsø museum, eller i et samisk museum som på De 

samiske samlinger eller Ájtte. I utstillingene Samisk kultur og Samekulturen på 

nasjonalmuseene, som begge tilhører et etnografisk utstillingsregime, er Laplands ekvipasje 

en sentral del av utstillingen. Ekvipasjen har røtter i et etnografisk og eksotiserende blikk på 

samene som fremhever det som er annerledes, og det som skiller den samiske kulturen fra 

majoritetsbefolkningen. Ekvipasjen slik den stilles ut på nasjonalmuseene, bidrar dessuten til 

at det settes likhetstegn mellom samisk kultur og nomadisk reindrift. På de samiske 

museene er ekvipasjen del av en diskurs som handler om samisk identitet og etno-politikk. I 

denne etno-politiske vinklingen markeres annerledeshet til vestlig kultur for å styrke en 

kollektiv samisk selvtillit og kulturell tilhørighet til samisk kultur. Som beskrevet i kapittel fem, 

kan bruken av Laplands ekvipasje på de samiske museene sees som en konfrontasjon hvor 
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den vestlige, norsk/svenske diskursen blir utfordret fordi «de andre», som tidligere ble 

representert som et objekt, nå har tatt kontroll over representasjonen og gir motsvar. 

 Det handler også om hvem utstillingen er laget for. Museumskonteksten og hvilke 

språk som brukes i utstillingen kan gi en pekepinn om dette. De samiske museene er plassert 

i en samisk kontekst i et samisk område, og med tekster på samisk og henholdsvis norsk eller 

svensk, pluss eventuelt andre språk,  henvender de seg til et samisk kjernepublikum, til et 

«vi», i tillegg til turister. Utstillingen på Norsk folkemuseum har tekster på norsk og engelsk, 

men ikke på samisk. Denne utstillingen er ikke primært laget for et samisk publikum.  I 

utstillingen på Nordiska er alle tekster på tre språk: svensk, samisk og engelsk. Utstillingene 

på de samiske museene uttrykker et «vi» i forhold til utstillingene: det er vår historie og vår 

kultur som stilles ut her. På Norsk folkemuseum er det «deres» i betydning samenes kultur 

som er utstilt. På Nordiska forsøker man å få til en blanding av svenske og samiske 

elementer, og veve samisk, svensk og andre urfolk sammen i fortellingen. Denne utstillingen 

er slik et uttrykk for en komplementarisering477: at man forsøker å skape en terminologi og 

et utstillingsspråk, tekstuelt og visuelt, som gjør det mulig å sammenligne kulturelle 

forskjeller. Utstillingen Sápmi på Nordiska museet er det klareste uttrykket for dette, men 

komplementarisering sees også i utstillingene Sápmi – en nasjon blir til på Tromsø museum 

og i utstillingen Samisk samtid på Norsk folkemuseum, blant annet ved at det stilles ut 

gjenstander og miljøer som er lett gjenkjennbare også for et ikke-samisk publikum478. I de 

samiske utstillingene er dikotomiseringen tydeligst i utstillingen på De samiske samlinger, 

hvor tekstene beskriver samisk kultur i kontrast til majoritetssamfunnet. Men også i de 

samiske utstillingene beveger man seg bort fra dikotomisering og kontrastering.    

 De samiske museene ligger i områder med samisk befolkning, men det bor også ikke-

samer der, mennesker med en annen etnisitet enn samisk. De samiske museene jeg har 

undersøkt dekker ikke disse menneskenes historie, og de flettes heller ikke inn i historien om 

samene slik den presenteres i utstillingene. Dette står i kontrast til nasjonalmuseenes arbeid 

med å forsøke å representere enn stadig mer multikulturell befolkning. Kanskje er ikke tiden 

                                                             
477 Se kapittel 1, avsnittet om identitet og etnisitet, hvor begrepene komplementarisering og 

dikotomisering forklares. 

478 Dette har selvsagt også noe med tidsfokuset i disse utstillingene å gjøre: begge handler om etterkrigstid 

og samtid. 
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inne for dette enda på de samiske museene. I kapittel én diskuterte jeg Brit Sollis begrep om 

identitetsparadigmer og annerledesparadigmer i historieforskningen479. Noe av det samme 

kan forklare forskjeller mellom de samiske museene og nasjonalmuseene. Et 

annerledesparadigme-museum, hvor historien fremstilles som en dynamisk prosess med 

fokus på forskjeller og endring, diversitet og mangfold, er nærmest en luksus som bare en 

majoritetsbefolkning kan unne seg. Et slikt mangfolds-perspektiv kan virke oppløsende for 

urfolk og minoriteter, som fremdeles har behov for å styrke en kollektiv selvfølelse.  

 

SAMISKE UTSTILLINGER I NORGE OG SVERIGE – EN DISKUSJON 
 Som beskrevet i kapittel to er det forskjell på norsk og svensk samepolitikk I Norge og 

Sverige, særlig i tiden før 2. verdenskrig. Her bruker jeg begrepet  «samepolitikk» i 

betydningen hvilken politikk majoritetssamfunnet fører i forhold til samene. Norsk 

samepolitikk var preget av en assimilasjonspolitikk. I Sverige var det en dualistisk 

samepolitikk, hvor den nomadiske reindriften skulle beskyttes og ble gitt særlige privilegier, 

mens samer som ikke tilhørte reindriften skulle assimileres. Det var også forskjeller i hvordan 

samer ble representert på nasjonalmuseer i Norge og Sverige på 1800- og begynnelsen av 

1900-tallet. Utseendemessig var utstillingene ganske like men de fant sted på ulike 

institusjoner, henholdsvis på et etnografisk museum i Norge, og et kulturhistorisk museum i 

Sverige. Dette reflekterer ulike syn på samenes plass i det nasjonale prosjektet, som 

henholdsvis «De eksotiske andre» i Norge, og i Sverige som beboerne i den nordligste 

utkanten av territoriet Sverige, «the other within».  

 Forskjellene i norsk og svensk samepolitikk sees tydeligst i de samiske utstillingene på 

nasjonalmuseene. Det er ikke så store nasjonale forskjeller mellom utstillingene på de 

samiske museene i henholdsvis Norge og Sverige. Forskjellene mellom utstillingene på de 

samiske museene kan heller forklares med at de er laget til ulik tid, at hører inn under ulike 

utstillingsregimer og at de har fokus på ulike samiske grupper, som for eksempel Varanger 

museums utstilling om sjøsamene. Varanger museum har for øvrig brukt samme 

utstillingsdesigner som Ájtte, noe som også bidrar til at utstillingene blir ganske like. 

                                                             
479Solli, "Refleksjoner omkring bruk av fortid og kulturminner i identitetsskaping." 
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 I flere av de samiske utstillingene slås det fast allerede ved inngangen til utstillingen 

at Sápmi er én nasjon. Den nyeste utstillingen på Tromsø museum har slått fast dette 

allerede i tittelen på utstillingen: Sápmi – becoming a nation. Både i denne utstillingen, i 

utstillingene Samisk kultur  på Norsk folkemuseum og Sápmi  på Nordiska museet innledes 

utstillingen med et kart over Sápmi, opplysninger om befolkningens størrelse og språk, og 

det samiske flagget. På Ájtte museum tas besøkeren med gjennom en 10.000 års lang 

vandring i samenes historie, som ender i Hans Ragnar Mathisens kart og Nils Aslak 

Valkeapääs dikt om at det er her, i dette territoriet, at vi – samene – hører hjemme. I både 

Samisk kultur og Sàpmi – en nasjon blir til  gjengis et utdrag av de nordiske samens felles 

kulturpolitiske program fra 1971, som blant annet slår fast at samene er ett folk og ett land, 

med en felles kultur og et felles språk. Disse utstillingene driver nasjonsbygging. De bygger 

nasjonen Sápmi på en måte som har klare paralleller til nasjonalmuseenes rolle, særlig i 

Norge, på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.   

  Ikke overraskende er det i de samiske utstillingene på nasjonalmuseene at jeg finner 

de største forskjellene mellom norske og svenske samiske utstillinger. Utstillingen på Norsk 

folkemuseum er todelt, og selv den har en sammenhengende nummerering er det vanskelig 

å se dette som annet to forskjellige utstillinger. Den eldste utstillingen med tittelen Samisk 

kultur fremstiller samisk kultur i et etnografisk perspektiv, mens den nyere delen, Samisk 

samtid, har et preg av å være en stadfesting av samisk nasjonalitet, og at samenes kamp er 

kronet med seier. Utstillingen Sápmi på Nordiska museet er mer flertydig. I denne 

utstillingen drar man aktivt inn flere aktører enn samene, blant annet andre urfolk, og det er 

en stadig understreking av at de svenske samene og majoritetssamfunnet i Sverige har levd 

og lever i kontakt og samhandling med hverandre. På Nordiska museet kan den samiske 

utstillingen sees som et ledd i et prosjekt for å aktivt sy sammen et fellesskap av flere etniske 

grupper. I kontrast til dette er vel etnisk norske aktører nærmest fraværende i de samiske 

utstillingene på Norsk folkemuseum. Kanskje kan denne forskjellen forklares ved å vise til 

samenes ulike status og historie i henholdsvis Norge og Sverige på slutten av 1800- og 

begynnelsen av 1900-tallet. Samene har hatt ulik plass i det nasjonale prosjektet i Norge og 

Sverige, noe som reflekteres i at de første samiske utstillingene fant sted på ulike 

museumsinstitusjoner, henholdsvis et kulturhistorisk museum i Sverige, og et etnografisk 

museum i Norge. 
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Peter Aronsson bruker begrepet «kulturell konstitusjon» om et lands kulturelle normer, 

sedvaner og tradisjon 480. Aronsson beskriver to idealtyper av kulturelle konstitusjoner, 

henholdsvis Konserthallen og Symfonien. Kanskje kan den samiske utstillingen på Nordiska 

museet sees som et uttrykk for en kulturell konstitusjon som kan lignes med konserthallen, 

hvor sammensatte imperier og relativt stabile stater kan bygge opp mer mangfoldige og 

universale representasjoner? Og kanskje kan de andre samiske utstillingene, både på 

samiske museer og på norske majoritetsmuseer, sees som deler av en symfonisk kulturell 

konstitusjon. Dette er i følge Aronsson et svært orkestrert uttrykk som opptrer enten i sterkt 

sentraliserte stater eller reflekterer en utopisk appell fra medlemmer av en fragmentert eller 

truet nasjonal kontekst. Selv om denne appellen ikke lenger er så utopisk i Norge, var 

nasjonalmuseer som Norsk folkemuseum sterkt medvirkende i det nasjonale prosjektet før 

og etter 1905. 

Dette kan bidra til å forklare noe av forskjellene mellom norske og svenske samiske 

utstillinger på nasjonalmuseene. Både norske majoritetsmuseer og de samiske museene 

driver nasjonsbygging i større grad enn hva majoritetsmuseene i Sverige gjør. Også i Norge 

er det økt fokus på at museene også skal representere et multi-etnisk og mer sammensatt 

samfunn, men på Norsk folkemuseum gjøres dette i form av adskilte utstillinger, uten at 

ulike grupper og samhandling mellom gruppene blir integrert i samme utstilling. 

 Når nasjonalmuseene har laget nye samiske utstillinger har de valgt ulike strategier. I 

Norge har man valgt å supplere en eldre samisk utstilling (Norsk folkemuseum) eller 

kontrastere en eldre samisk utstilling (Tromsø museum). I Sverige har man laget en helt ny 

samisk utstilling (Nordiska museet). Supplerings- og kontrasteringsstrategien er svært 

interessant fra en museologisk synsvinkel, siden dette gir mulighet til å se hvordan museet 

representerte samisk kultur og etnisitet tidligere. Men jeg spør meg selv om det er slik de 

fleste besøkerne opplever dette? Hvor mange oppfatter for eksempel at den eldste 

utstillingen på Tromsø museum representerer en foreldet måte å representere samisk kultur 

                                                             
480 En konstitusjon er en forfatning, et sett med regler som definerer grunnleggende prinsipper. Et lands 

konstitusjon kan være nedfelt i en grunnlov. Som regel vil det være stort sammenfall mellom et lands 

konstitusjon og dets kulturelle normer. Det er slike kulturelle normer: et samfunns felles historie, kultur 

og verdier, som utgjør en kulturell konstitusjon. Den kulturelle konstitusjonen er som regel ikke nedfelt i 

lover, slik en politisk konstitusjon er, men frembringes og forhandles blant annet i museer, og i handlinger 

som innsamling, utstilling, formidling og forskning. Aronsson, "National Museums and Cultural 

Constitutions." 
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på? Jeg tror de fleste besøkerne fremdeles opplever de eldre utstillingene som en autoritær 

og representativ fortelling om samekulturen.  

Det er på sin plass å peke på at forskjeller i utstillingene på nasjonalmuseene også kan ha 

praktiske og pragmatiske årsaker, som for eksempel økonomiske: det er kostbart å lage faste 

utstillinger. De samiske utstillingene på Nordiska museet og Norsk folkemuseum er laget til 

ulik tid, og at dette også kan være en del av forklaringen på at utstillingen på Nordiska 

museet, som er den nyeste utstillingen. er laget med et uttalt post-kolonialt perspektiv på 

samisk etnisitet481.    

 

TID OG HISTORIE 
 

 «Time is nature`s way of preventing everything happening at once”482 

 Avslutningsvis vil jeg, om enn helt summarisk, vende tilbake til tiden, til hvordan tid 

brukes i utstillingene. Tid er et notorisk vanskelig begrep. Tid er et fundamentalt intellektuelt 

begrep som mennesker bruker til å strukturere og sammenligne hendelser. Her skal jeg 

konsentrere meg om hvordan tid brukes til å strukturere de samiske utstillingene. Et av de 

mest sentrale ankepunktene mot de samiske utstillingene har vært at de ikke viser 

forandring, at de presenter en statisk kultur i et etnografisk presens – med andre ord at de 

ikke viser tid. Så selv når tid ikke er til stede, er tiden viktig.  

TRE-DELT HISTORIEFREMSTILLING 

 Som nevnt i kapittel fire presenterer mange av de samiske utstillingene en tre-delt 

historiefortelling; en førtid, en mellomtid og etter/nå-tid. I utstillingen Samekulturen på 

Tromsø museum presenteres en tre-delt fortelling om samenes historie: «før-tid», det vil si 

før ca. 1500 , en samisk tid – etnografisk presens, og samtid. Hoveddelen av utstillingen er 

som sagt i etnografisk presens.  I utstillingen Sápmi på Nordiska museet presenteres de lange 

linjer i samisk historie på en benk i seksjon 3. Her presenteres også en tre-delt historie: før 

1900, 1900-1950, og 1950 til nå. I utstillingen er hovedvekten lagt på begivenheter som skjer 

på 1900-tallet og i samtiden, og historien relateres til hva den betyr for folk i dag. Arne 

                                                             
481 Silvén, "Samiska scener och scenerier." 

482 John Arcibald Wheeler (1911-2008) 
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Bugge Amundsen beskriver samisk museumsrepresentasjon i et  historisk perspektiv483. Her 

presenteres også en tre-delt fortelling: først var samene utstilt på nasjonalmuseene, som 

eksotiske elementer i en kolonial fortelling. Deretter ble samene i størst mulig grad inkludert 

og assimilert i det norske samfunnet, og flyttingen av samlingene fra Etnografisk museum til 

Norsk folkemuseum kan sees som et tegn på dette. Til slutt får samene sine egne museer: en 

fortelling om kamp for frihet og rettigheter. Den tre-delte historien ligner på 

historiefortelling i etnografiske utstillinger, og i samiske utstillinger hvor det er et tidsforløp: 

først var det ille, så ble det verre, og til slutt ble kampen kronet med seier. I analysen av 

utstillingen Sápmi – en nasjon blir til  finner Bjørnar Olsen også en tre-delt historiefortelling, 

og han ligner dette med et narrativt plot med begynnelse, midtparti og slutt, hvor samene er 

heltene og de norske myndighetene får rollen som skurkene484. 

 Slik jeg leser de samiske utstillingene er tre-delingen av samisk historie ganske 

gjennomgående, men ulike utstillinger vektlegger ulike deler. Hovedsakelig er det 

mellomtiden og nåtiden som presenteres. Mellomtiden presenteres da enten som en 

klassisk samisk periode, i etnografisk presens, eller som en forløper og nødvendig bakgrunn 

for å forstå den etno-politiske og kulturell oppvåkning i senere tid. Før-tiden/fortiden – eldre 

samisk historie, er nærmest fraværende.  

KRONOLOGI OG ISTIDSKONTINUITET 
 Noen av de samiske utstillingen tilhører et historisk utstillingsregime, hvor tiden 

strukturer måten utstillingen er ordnet på. I utstillingene Tidens gång på Ájtte museum og 

Sjøsamene på Varanger samiske museum er utstillingene bygget opp kronologisk med 

begynnelse ved siste istid og slutt i vår tid. Fortellingen om nasjonal kontinuitet som strekker 

seg helt tilbake til istiden kommer særlig tydelig frem i utstillingene Sjøsamene  på Varanger 

samiske museum. En slik sammenhengende kronologi understreker kontinuitet: samene har 

alltid bodd i dette området, helt siden isen dro seg tilbake. Den kronologiske fremstillingen 

viser også en ganske så rettlinjet utvikling, hvor dagens samfunnsforhold kommer som en 

naturlig følge av foregående historiske begivenheter. 

                                                             
483 Amundsen, "National Museums in Sápmi.." S. 740. 

484 Olsen, "Sápmi: en nasjon blir til?." 
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 Denne understrekningen av kontinuitet kan imidlertid bidra til å maskere brudd og 

konflikter485. De senere årene har en mer konstruktivistisk, hybrid utstillingsregime dominert, 

hvor museets rolle som deltager i kunnskapsproduksjonen trekkes frem, og hvor 

utstillingene åpner opp for flere ulike tolkninger486. Utstillingen Sápmi  på Nordiska museet 

kan sies å tilhøre et slikt konstruktivistisk utstillingsregime. Men som nevnt: heller ikke her 

får jeg en fortelling om den eldre samiske historien. I de samiske utstillingene virker det som 

om den samiske fortiden ligger gjemt ett eller annet sted i det tidløse.  

HVEM SKAL VISE DEN SAMISKE HISTORIEN? 

 Det er altså flere «hull» i historiefremstillingen. Hvor og hvem skal for eksempel 

fortelle historien om Kautokeino-opprøret? Hva skjedde på 1700-tallet? Hvor er den lange 

historien om samene, fortalt fra et samisk perspektiv, og hvor historiske hendelser ikke bare 

kommer som følge av majoritetssamfunnets handlinger? 

 De gamle samisk- etnografiske utstillingene var ikke laget av samer, eller for samer, 

men de var laget om samer. Kilder til eldre samisk historie er ikke skrevet av samer, men av 

andre, av utenforstående, med et utenfra-perspektiv. Dette kan bidra til å gjøre den samiske 

historien vanskelig å representere i museumsutstillinger. I en samlet fremstilling av samenes 

historie vil det være en utfordring å forene den tidlige historien og den nyere historien. Den 

tidlige historien er historien om et skriftløst samfunn487. I noen samiske utstillinger brukes 

arkeologiske kilder (Varanger), og i noen utstillinger brukes mytologiske bilder fra trommene 

i kombinasjon med helleristninger (De samiske samlinger)488. Dette kan sees som forsøk på å 

unngå eller overkomme problematikken med at de eneste skriftlige kilder til den tidlige 

samiske historien er tekster som er skrevet av andre enn samene selv, tekster hvor samene 

                                                             
485 Se for eksempel André Nilsens kritikk av utstillingen på varanger samiske museum: Nilsen, "Hva med 

sjøsamene?: de etnopolitiske premissene for museumsutstillinger med samiske gjenstander." Se også 

Aronsson, "Vad är ett nationalmuseum?." Om utstillinger på Statens historiska museum i Stockholm. 

486 Edwards og  Mead, "Absent Histories and Absent Images: Photographs, Museums and the Colonial 

Past.." 

487 Kanskje er det vel bastant å kalle det for et skriftløst samfunn. Helleristninger og symboler på 

trommene er piktogrammer som nok har bidratt til historiefortellinger og tradisjonsoverleveringer. 

Dessuten har samisk kultur rike muntlige tradisjoner i form av blant annet sagn, myter og joik. 

488 En annen kilde til samenes historie er deres lange, muntlige fortellertradisjon, uttrykt blant annet 

gjennom sagn, eventyr, folkemusikk og særlig joiken. 
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fremstilles som «De andre», som typer, objekt, og ikke som individer. Man står dermed i fare 

for – eller kan frykte for –å miste det hardt tilkjempede individfokuset som understrekes i 

utstillinger som Sápmi og Sápmi – becoming a nation 489.  

ALTERNATIVE TOLKNINGER: EN EGEN SAMISK TIDSFORSTÅELSE? 

 Som nevnt i kapittel to har Sigrid Lien og Hilde Nielssen presentert en alternativ 

tolkning av utstillingen på De samiske samlinger, hvor den kulturhistoriske basisutstillingen 

sees i sammenheng med de skiftende utstillingene av samisk kunst. De går i mot Bjørnar 

Olsens tolkning av at basisutstillingen på De samiske samlinger er fremstilt i et etnografisk 

presens. I følge Lien og Nielssen skal dette  isteden sees som en særlig form for samisk tid490. 

 På Ájtte har ulike utstillinger ulik tid. I utstillingen Trumtid opplever jeg som nevnt i 

kapittel 4 at det er flere tider på en gang. Det er dels en tidfestet fremstilling, ved hjelp av 

arkeologiske funn og tidfestede begivenheter som for eksempel når trommene ble 

beslaglagt. Samtidig er det også en «trumtid» - en tid som går utenpå og eksisterer parallelt 

med kronologisk tid. Kan det være dette Lien og Nilssen mener med en egen samisk tid? 

 Finnes det andre tidsoppfatninger hos urfolk, som bør reflekteres i utstillinger om 

urfolk? Hvilken tid er dette? Som nevnt mener jeg å finne flere tider samtidig slik jeg leser 

utstillingen Trumtid på Ájtte museum. Hva er den andre tiden: Trumtiden? Den er ikke 

lineær, den er ikke kronologisk. Kan det være noe av det en slags «naturlig tid»: historien 

som et homogent, uforanderlig rom, hvor tiden organiseres i forhold til naturgitte 

fenomener som at solen står opp og går ned hver dag, månefaser og skiftende årstider, 

fødsel og død491. I følge Lien og Nielssen kan et krav om en kronologisk tidsfremstilling i de 

samiske utstillingen være uttrykk for nok et vestlig, imperialistisk påtrykk. Men  på den andre 

siden: kan det bli nok en kategorisering av «de andre» når etnografisk presens skiftes ut med 

en slags naturlig tid, slik at man istedenfor et skille mellom folk med og folk uten historie, får 

et skille mellom et  folk med kronologisk historie og et folk med naturlig historie? 

                                                             
489 Se for eksempel Hansen og  Olsen, Samenes historie. S. 10-13. 

490 Lien og  Nielssen, "Conventional Ethnographic Display or Subversive Aesthetics? Historical Narratives 

of the Sami Museum, RiddoDuottarMueat-Sámiid Vuorka-Dávvirat (RDM-SVD) in Karasjok, Norway.". [s.?] 

491Helge Jordheim, "AGAINST PERIODIZATION: KOSELLECK'S THEORY OF MULTIPLE TEMPORALITIES," 

History and Theory 51, no. 2 (2012). S. 153 
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TID I MODALITETER 

 Selv om de fleste samiske utstillingene kan plasseres innenfor et etnografisk 

utstillingsregime hvor tid ikke er strukturerende for utstillingen, er tiden likevel ikke 

fraværende i utstillingene. Forskjellige utstillinger benytter seg av ulike temporaliteter, for 

eksempel kan en utstilling fortelle historien innenfor en kronologisk tid, mens en annen 

utstilling forteller historien innenfor det såkalte etnografiske presens.  Men jeg finner også at 

ulike temporaliteter eksisterer side om side innenfor en og samme utstilling, som for 

eksempel i utstillingen Sjøsamene, hvor seksjonen om reindrift har en egen kronologi, midt 

inne i istidskronologien som strukturerer resten av utstillingen.   

 Ulike modaliteter kan ha ulik tid i en og samme utstilling. Modaliteter som 

gjenstander og kart, diorama og fotografier, har også en egen historisitet i seg, som på 

mange måter kan gå på tvers av utstillingens helhetlige tidsstruktur. Dioramaet Laplands 

ekvipasje kan nærmest sees som et symbol eller en representant for fremstilling av samisk 

kultur i samisk-etnografiske utstillinger. Men Laplands ekvipasje er i seg selv en 

representasjonsform som rommer mye tid. Ekvipasjen har reist gjennom lang tid, den har 

vært utstilt i et langt tidsrom og i flere ulike sammenhenger, og har hatt ulik mening til ulike 

tider og i ulike sammenhenger. Istedenfor å være et bilde på etnografisk presens, på noe 

statisk og uforanderlig, har ekvipasjen potensiale til å vise det foranderlige: i form av 

skiftende syn på samisk etnisitet. 

 I kapittel fem viste jeg at gjenstander som trommen og seiden blir utstilt med en form 

for biografi som blant annet tidfester denne gjenstanden, selv om andre gjenstander i 

utstillingen ikke er tidfestet.  Trommen og seiden er religiøse gjenstander og på Ájtte får de 

en utstilling med tittelen Trumtid, noe som indikerer at disse gjenstandene rommer en egen 

tid. Også, og kanskje i særlig grad, kartene viser tid, snitt av tid, og et kart kan romme flere 

tider. Ta for eksempel Hans Ragnar Mathisens kart Sábmi: når Mathisen tar bort 

statsgrensene fjerner han også tidsaspektet, noe av kartets historisitet. På den andre siden 

inkluderer Mathisen Olaus Magnus` Carta Marina fra 1539 (opp ned riktig nok), så kanskje er 

det riktigere å si at Mathisen her lager en ny historisitet, hvor han fjerner den vanskelige 

historien, «mellomperioden» i den samiske tre-delte historiefortellingen, og slår sammen ett 

«før» og et utopisk nå, i en kombinasjon av et moderne kart med samiske stedsnavn og 

Carta Marina.  
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 Utstillingene som fremstiller samisk historie innenfor et etnografisk presens viser i 

virkeligheten samisk kultur og samisk materiell kultur, særlig knyttet til reindrift, slik det 

fremsto for forskere og museumsmennesker på slutten av 1800—tallet og på begynnelsen 

av 1900-tallet. På Norsk folkemuseum er dette uttalt: at det er dette tidsrommet det handler 

om. Dette tidsrommet sammenfaller med en aktiv innsamlingsperiode for nasjonalmuseene. 

Det etnografiske presens er derfor en museal representasjon av samisk kultur, slik museene 

så samisk kultur på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet: en kultur som var 

annerledes og forskjellig fra majoritetskulturen, knyttet til nomadisk reindrift, og som var i 

ferd med å forsvinne og som derfor måtte innsamles, beskyttes og utstilles. Begrepet 

«etnografisk presens» er derfor litt uheldig å bruke i denne sammenhengen, siden det 

maskerer museenes aktive rolle i å skape dette bildet av samisk kultur. Kanskje burde det om 

museumsutstillinger heller hete «museal presens».  

 

UTSTILLINGER SOM UTTRYKK FOR KOLLEKTIV MINNE OG KOLLEKTIV GLEMSEL 
 Det å lage utstillinger innebærer å gjøre valg: mellom det som man anser som viktig 

og det som man anser som mindre viktig. Man velger det man vil skal huskes og bevares. 

Velger man så bort det som ikke skal huskes, det som skal glemmes? Kan det at de fleste 

samiske utstillingene tilhører et etnografisk utstillingsregime, og at det er hull og «mangler» i 

representasjonen av samisk historie, bety at det er noe som skal glemmes?  

 Jeg har analysert hvordan samisk etnisitet og identitet representeres i de samiske 

utstillingene med fokus på hvordan ulike modaliteter brukes i utstillingene, og hvordan 

utstillingene er organisert. Avslutningsvis vil jeg se de samiske utstillingene som former for 

fortidsbruk. Med dette følger et fokus på valg og minner, og de skiftende sammenhengene 

samtiden iscenesetter fortiden i. Det å glemme og å huske forgår på mange plan, og særlig 

på det personlige planet. Man husker hyggelige opplevelser, store begivenheter og det som 

kan ha betydning for en i sosiale sammenhenger. Andre og mindre hyggelige minner kan 

man fortrenge. Peter Aronsson knytter historiebruk til Jan Assmans begrep om det kulturelle 

minnet, det vil si delte forestillinger om fortiden492. Et kollektiv minne impliserer og henger 

                                                             
492 Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna. S. 74. 
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sammen med en kollektiv glemsel493. Paul Connerton har beskrevet syv måter å glemme på. 

Nummer 3: «forgetting that is constitutive in the formation of a new identity» beskriver en 

form for glemsel som ikke umiddelbart innebærer et tap, men som heller kan lede til noe 

nytt, til at det skapes en ny identitet. Dette er en type glemsel som i følge Connerton opptrer 

post-revolusjonære, post-kolonial og post-borgerkrig-samfunn494. Dette kan være en type 

glemsel som kan bidra til å beskrive revitaliseringen av samisk kultur og identitet som har 

foregått de siste ca. 40 årene. I denne prosessen har det  vært nødvendig å skjønnmale 

fortiden noe, blant annet i form av glemsel og fortrengning av majoritetsbefolkningens 

nedlatende og stereotype holdning til samer.  

 Men kanskje er det vel så mye majoritetssamfunnet som forsøker å glemme? En 

annen av Paul Connertons syv måter å glemme på er punkt 7: «forgetting as humiliated 

silence» en type glemsel som har en vid utbredelse, men som er skjult, dysset ned, ikke 

anerkjent. Det er en kollektiv skam, og den blir uttrykt i form av en massiv stillhet. 

Connerton viser til Tyskland etter 2. verdenskrig som et eksempel på en slik skamfull, 

kollektiv glemsel. Jeg har tidligere skrevet om «The Nordic Exeptionalism»: at de 

fredselskende, konfliktløsende, fredspris-utdelende nordiske landene har hatt vanskelig for å 

anerkjenne at de har tatt del i koloniale relasjoner. At man bruker etnografiske 

utstillingsregimer i representasjon av samer på nasjonalmuseer kan delvis sees som et 

resultat av at dette er en fremstillingsform museene har «arvet» fra tidligere samisk-

etnografiske museumsrepresentasjoner. Men dels kan det kanskje også sees som et uttrykk 

for en slik skamfull kollektiv glemsel: at man ikke vil stille ut vanskelige sider av den samisk 

historien, fordi det blant annet involverer å brette ut skamfulle koloniale relasjoner i den  

nasjonale fortellingen. Nå må det legges til at de samiske utstillingene på nasjonalmuseene 

allerede representerer vanskelige sider av den samiske historien. På Norsk folkemuseum i 

form av temaer om skolegang og religion, men innenfor rammene av et etnografisk 

utstillinsgregime. På Tromsø museum presenteres vanskelige sider av den samiske historien 

blant annet i form av tema om stigma og skolegang, men innenfor en utstillingsramme som 

                                                             
493 Saphinaz Amal Naguib, "The Articulation of Cultural Memory and Heritage in Plural Societies.," i The 

Formative Past and the Formation of the Future. Collective Remembering and Identity Formation., red. Terje 

Stordalen og  Saphinaz-Amal Naguib (in press). 

494 Paul Connerton, "Seven types of forgetting," Memory Studies 1, no. 59 (2008). S. 61-62. 
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har fokus på etterkrigstid. Utstillingen Sápmi på Nordiska museet har fremstilt samisk kultur 

og dels også historie i post-kolonialt perspektiv, hvor det svenske samfunnet – og Nordiska 

museet- veves inn i fortellingen495.   

 Analysen av de samiske utstillingene hvor jeg har lagt vekt på de enkelte modalitene, 

på intervisualitet og hvordan de samme symbolene dukker opp I forskjellige sammenhenger, 

både samiske og nordiske, viser at mye av samenes og henholdsvis nordmenn og svenskers 

fortid er vevd sammen. Men denne felles fortiden kan ha ulike betydning for de ulike 

partene. Derfor er konteksten og hvem det er som står for representasjonen, av avgjørende 

betydning for hvilken mening som formidles. På de samiske museene kan man si «vi»: det er 

samene selv som uttrykker seg. Nasjonalmuseene kan ikke bruke pronomenet «vi», her er 

det museet som formidler.  

 I følge Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, forfatterne av boken Samenes historie fram 

til 1750, kan samenes historie sees som en kritikk av forestillinger om kulturers avgrensethet 

og renhet, og kan slik fungere som et korrektiv til nordisk og europeisk historieskriving 

skrevet med nasjonalstatens blikk496. Tilsvarende kan også sies om museumsrepresentasjon 

av samisk kultur og historie. Om ikke tiden er moden for en fler-etnisk representasjon på de 

samiske museene så er det viktig, både for samer, majoritetsbefolkningen og andre 

minoriteter, at samenes historie og kultur representeres – og integreres-  på 

nasjonalmuseene. Minoritetene kan ikke fortsette å være en marginalisert del av historien. 

At samisk kultur og historie blir representert på egne museer må ikke bety at dette løftes ut 

og bort fra den nasjonale historiske og kulturelle representasjonen.  

                                                             
495 I utstillingen Sveriges historia på Historiska museet i Stockholm vises Sveriges historie gjennom tusen 

år ved at ulike tema representer ett hundreår. Temaet for 1600-tallet er «Ekspansjon, integrasjon, 

kolonisasjon». Historien om samene og Nasafjellets sølvgruver dominerer denne delen av utstillingen. I 

denne utstillingen er deler av samenes historie vevd inn i en del av en kronologisk fortelling om den 

svenske historien, men det er en fare for at det kan oppleves som at samene har fått tildelt en ensidig 

offer-rolle. 

496 Hansen og  Olsen, Samenes historie. S. 16. 
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APPENDIX: ORDLISTE 
 

Noen ord i avhandlingen trenger kanskje en nærmere forklaring.  

Rettskriving for nordsamisk har jeg hentet fra den elektroniske ordboken Davvisámi-dáru 

sátnegirji – Nordsamisk-norsk ordbok497. 

    

duodji   (samisk) håndarbeid, håndtverk, kunsthåndverk 

gamme  jordhytte med reisverk av trevirke som er dekket av jord og/eller torv. 

    

kofte    tunika- eller kjortelliknende yttertrøye som er en del av den  

   tradisjonelle samedrakten. De ble tidligere særlig laget av skinn,  

   seinere av ull og også bomull; samisk: gákti 

komse   vugge; samisk: gietkka 

lavvo   telt; samisk: lávvu    

nahppi   øselignende melkekar som ble brukt til melking av rein; samisk: náhppi  

noaide   sjaman, magiker, trollmann; samisk: noaidi 

pesk   en kofte laget av reinsdyrskinn, gjerne fra en kalv der hårene er vendt 

   ut; samisk: beaska 

pulk   slede; samisk: bulki, svensk: ackja    

raide   karavane, en rekke; samisk: ráidu 

tromme   runebomme, sjamantromme,  

seide, seidestein naturfenomen av for eksempel tre eller stein som er ansett som hellig, 

   offerstein   

siida   (samisk) bygd, reinby, samebygd, sameby    

  

    

 

                                                             
497 "Davvisámi-dáru sátnegirji  Nordsamisk-norsk ordbok,"  (Davvi Girji, 

http://533.davvi.no/ordbok_samnor.php?lang=sam). Hentet 21.04.2014 

http://no.wikipedia.org/wiki/Tunika
http://no.wikipedia.org/wiki/Kjortel
http://no.wikipedia.org/wiki/Samedrakt
http://no.wikipedia.org/wiki/Skinn
http://no.wikipedia.org/wiki/Ull
http://no.wikipedia.org/wiki/Bomull
http://no.wikipedia.org/wiki/Reinsdyr
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