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Sammendrag 
Denne oppgaven er en gjenstandsbiografi som omhandler en barnekjole fra slutten av 1700-

tallet. Kjolen tilhørte Magdalena Elselena Wensell fra Trondheim, som døde av sykdom i 

1786, bare 3 år gammel. Familien Wensell fikk malt et portrett av Magdalena Elselena der 

hun bærer denne kjolen. Både kjolen og portrettet kom til Norsk Folkemuseum i 1910. Etter 

en årrekke på utstilling i Bysamlingen, er kjolen sterkt falmet og kan ikke lenger utstilles. 

Norsk Folkemuseum lager derfor en rekonstruksjon av Magdalena Elselenas kjole som skal 

stå utstilt i museets store nye utstilling, TidsRom 1600–1914. Borgerskap og embetsstand, 

med åpning i 2020, mens den originale kjolen blir oppbevart på museets magasin for å hvile. 

I oppgaven skriver jeg om livsløpet til Magdalena Elselenas kjole. Formålet er belyse 

og analysere de ulike praksisene som kjolen har vært del av. Ved å gjøre kjolen til 

hovedrolleinnehaver i beretningen, følger jeg Kjolens karriere og ulike hendelser i dens 

livsløp. Jeg stiller spørsmål om kjolen som likner på de jeg ville ha stilt om mennesker. Slik 

belyser jeg kjolens sosiale relasjoner til mennesker og andre ting, og viser at kjolen har vært 

del av flere ulike typer praksiser. Jeg skriver blant annet om selve kjolen, kjolens eier, dens 

forvandling til museumsgjenstand, kjolens utstillingskarriere, samt utstillingsplanene for 

rekonstruksjonen i TidsRom. I den forbindelse forsøker jeg å belyse hvorfor kjolen er så 

viktig for museet. Jeg argumenterer for at museet har ansett historien, som kan fortelles 

gjennom Kjolen, som så “god” at museet har nektet å gi slipp på den. Dessuten er kjolen 

sjelden – det finnes få bevarte barneklær fra 1700-tallet. Jeg hevder disse forholdene er med 

på å forklare hvorfor kjolen ble stående utstilt så lenge i Bysamlingen, og hvorfor museet nå 

ønsker å ha den med videre i sin nye utstilling – men da i form av en kopi. 
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1 Innledning og problemstilling 
I sin samling har Norsk Folkemuseum en rosa barnekjole av silke. Kjolen tilhørte Magdalena 

Elselena Wensell fra Trondheim, som døde av sykdom i 1786, bare tre år gammel. Familien 

Wensell fikk malt et portrett av Magdalena Elselena der hun bærer denne kjolen. Både kjolen 

og portrettet kom til Norsk Folkemuseum i 1910. Etter en årrekke på utstilling i 

Bysamlingen, er kjolen sterkt falmet og kan ikke lenger utstilles. Norsk Folkemuseum lager 

derfor en rekonstruksjon av Magdalena Elselenas kjole som skal stå utstilt i museets store nye 

utstilling, TidsRom 1600–1914. Borgerskap og embetsstand, med åpning i 2020, mens den 

originale kjolen blir oppbevart på museets magasin for å hvile. 

I oppgaven skriver jeg om livsløpet til Magdalena Elselenas kjole. Formålet er belyse 

og analysere de ulike praksisene som kjolen har vært del av. 

At Norsk Folkemuseum har valgt å lage en rekonstruksjon av kjolen, noe som er et 

tidkrevende og kostbart prosjekt, tilsier at gjenstanden er viktig for den nye utstillingen. 

Hvorfor er den det? Hva er gjenstandens historie(r)? Hvorfor er den bevart? Hvordan har 

kjolen blitt brukt, presentert og fortolket? Hvordan planlegger museet å anvende 

rekonstruksjonen i den kommende utstillingen? Vil museet formidle andre fortellinger 

gjennom rekonstruksjonen i den kommende utstillingen, enn de som ble fortalt gjennom den 

originale kjolen i den gamle utstillingen? Dette er noen av spørsmålene jeg vil forsøke å 

besvare. 

For å undersøke kjolens livshistorie, anvender jeg det “biografiske perspektiv”. 

Gjennomslaget for dette perspektivet kom i 1986, med boken The Social Life of Things.1 

Boken, som er redigert av Arjun Appadurai, inneholder blant annet antropologen Igor 

Kopytoffs mye siterte essay “The cultural biography of things”.2 Kopytoff argumenterte for 

at på samme måte som mennesker, har også ting et livsløp. Når jeg skriver biografien om 

Magdalena Elselelenas kjole, stiller jeg spørsmål om gjenstanden som likner på de 

spørsmålene jeg ville ha stilt om mennesker, slik Kopytoff foreslo i sitt essay.3 Jeg spør for 

eksempel: Hvor kommer gjenstanden fra, og hvem lagde den? Hva har vært dens karriere så 

langt? Hvordan endrer gjenstandens bruk seg med alderen, og hva skjer med den når den 

mister sin nytte? 

																																																								
1 Arjun Appadurai, The Social Life of Things: Commodities in cultural perspective  (Cambridge/New York: 
Cambridge University Press, 1986). 
2 Igor Kopytoff, «The cultural biography of things: commoditization as process,» i The Social Life of Things: 
Commodities in cultural perspective, red. Arjun Apparduai (Cambridge/New York: Cambridge University 
Press, 1986). 
3 Ibid., 66-67. 
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2 Bakgrunn 
2.1 Personlig ståsted 
Ved et besøk ved Norsk Folkemuseum for omtrent to år siden, la jeg merke til at det foregikk 

noe i den grønne murbygningen på Torget. Jeg ble nysgjerrig, og forsøkte å finne mer 

informasjon om den kommende utstillingen. På museets nettside kunne jeg lese at utstillingen 

skulle omhandle borgerskap og embetsstand i perioden 1600–1914. Videre sto det blant annet 

at: “I utstillingen fletter vi fortellinger om tingene og den plass de har hatt i menneskers liv 

og hjem sammen til en større historie”, og at utstillingen “viser hvordan Norge gjennom 

økende handel og kulturutveksling med verden utenfor var del av større globale 

forbrukstrender og idestrømninger.”4 Dette virket interessant, syntes jeg. Under 

bachelorstudiet mitt i historie var jeg særlig interessert i perioden 1700–1900, og i de store 

samfunnsendringene som fant sted på denne tiden (herunder hvorfor det ble så store 

forskjeller i økonomisk vekst og levevilkår mellom land, hovedsakelig mellom Østen og 

Vesten) i en stadig mer sammenvevd verden. Industrialisering, imperialisme, 

handelsvirksomhet på tvers av landegrenser, og nye ideer med utspring i opplysningstiden og 

Den franske revolusjon er blant temaene som opptar meg. Jeg er altså interessert i fortiden, 

og ikke minst er jeg er opptatt av hva ting fra fortiden kan fortelle oss i dag. 

Jeg lurte på hvilke gjenstander museet hadde valgt å ha med i utstillingen, og hvordan 

museet skulle anvende disse gjenstandene til å fortelle historier om økende handel, 

kulturutveksling, globale forbrukstrender og idestrømninger. Det jeg imidlertid straks visste, 

var at denne utstillingen ville jeg lære mer om. Derfor ble jeg glad for å oppdage at 

Vitenskapsbutikken (Universitetet i Oslo) samarbeidet med Norsk Folkemuseum om 

masterprosjekter tilknyttet nettopp denne utstillingen, og bestemte meg for å sende inn en 

prosjektsøknad. Jeg valgte å skrive en gjenstandsbiografi fordi jeg ønsket å velge ut én 

gjenstand fra den nye utstillingen og å belyse hva denne ene gjenstanden kunne fortelle. 

Under mitt første møte ved Norsk Folkemuseum fortalte etnolog og førstekonservator Kari 

Telste meg om Magdalena Elselenas kjole og dens historie. Den vekket min interesse fra 

første stund. Slik ble jeg altså introdusert for kjolen som gjenstandsbiografien omhandler. 

Ved å studere kjolen og andre relevante kilder, har jeg forsøkt å bli kjent med Magdalena 

Elselenas kjole, slik at jeg kan videreformidle kjolens historie gjennom dens biografi. 

 
																																																								
4 Norsk Folkemuseum, «TidsRom 1600-1914. Borgerskap og embetsstand,»  
https://norskfolkemuseum.no/tidsrom. 
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2.2 Norsk Folkemuseum 
I det følgende gir jeg en kort introduksjon av museet som har vært kjolens hjem i over 100 år. 

Norsk Folkemuseum ligger på Bygdøy i Oslo. Det er i dag landets største kulturhistoriske 

museum med ansvar for å samle, bevare og vise liv og livsvilkår i Norge de siste 500 årene.5 

Museet er et av Europas største friluftsmuseer.6 Friluftsmuseet omfatter omlag 160 bygninger 

fra store deler av Norge – fra middelalderen frem til vår tid. I tillegg har museet utstillinger, 

både i bygningene rundt Torget og i Friluftsmuseet, som blant annet viser folkedrakter, 

folkekunst, kirkekunst og samisk kultur. Fra Norsk Folkemuseum ble etablert av Hans Aall i 

1894, har museet hatt som mål å gi et bredt bilde av dagliglivet i Norge, og å vise samspill 

mellom samfunn, kultur og natur.7 

Norsk Folkemuseum forbindes nok først og fremst med friluftsmuseet, og da særlig 

med den delen som viser bygdenes historie og kultur. Museets grunnlegger og direktør Hans 

Aall var imidlertid opptatt av å også presentere bykulturen. Tonte Hegard, kunsthistoriker og 

forfatter av boken Hans Aall – mannen, visjonen og verket, påpekte at helt fra starten av var 

planen at Norsk Folkemuseum skulle være todelt, med et friluftsmuseum og en systematisk 

samling av mindre gjenstander fra både bonde- og bykultur.8 I “Fremveksten av 

kulturhistorisk forskning ved Norsk Folkemuseum” uttalte etnolog og tidligere professor i 

kulturhistorie Ragnar Pedersen at i motsetning til mange andre folkemuseer, har Norsk 

Folkemuseum helt fra begynnelsen ønsket å dekke hele bredden i norsk kulturhistorie, både 

by og land, det urbane og agrare.9 Også professor i kulturhistorie Anne Eriksen har 

understreket at by- og høyerestandskultur var inkludert i ideene om hva et folkemuseum for 

hele landet burde vise frem.10 Allerede i 1914 åpnet Bysamlingen i et eget nybygg som kalles 

Bybygg. Bygningen, som i det ytre fikk form som en 1700-talls Christianiagård, inneholdt en 

oppstilling av møbler og bohave fra norske by- og embetsmannshjem, presentert som en 

stilhistorisk vandring fra 1600-tallet frem til ca. 1800.11 Grunnet byggtekniske forhold, måtte 

Bybygg stenges i 1995.12  TidsRom, museets store nye utstilling om borgerskap og 

																																																								
5 «Norsk Folkemuseums historie,»  https://norskfolkemuseum.no/museetshistorie. 
6 Norsk Folkemuseum, «Om Norsk Folkemuseum,»  https://norskfolkemuseum.no/om-norsk-folkemuseum. 
7 Ibid. 
8 Tonte Hegard, Hans Aall - mannen, visjonen og verket  (Oslo: Messel forlag, 1994), 47. 
9 Ragnar Pedersen, «Fremveksten av kulturhistorisk forskning ved Norsk Folkemuseum,» i Forskning og 
fornyelse. By og Bygd 70 år., red. Inger Jensen, Kari Telste, og  Jon Birger Østby (Oslo: Norsk Folkemusem, 
2014), 23. 
10 Anne Eriksen, Museum: En kulturhistorie  (Oslo: Pax Forlag, 2009), 77. 
11 Norsk Norsk Folkemuseum, «Norsk Folkemuseums historie». 
12 Mette Irene Dahl, «Bare halve historien,» Museumsnytt 56, no. 5/6 (2008): 34-35. 
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embetsstand, skal erstatte Bysamlingen og åpner i 2020. Dermed er det ikke lenge igjen til 

publikum nok en gang får mulighet til å besøke Bybygg. 
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3 Metode og materiale 
I dette kapitlet presenterer jeg metoden og materialet som jeg har anvendt i arbeidet med 

masteroppgaven. Etter at jeg hadde bestemt meg for hva oppgavens tema skulle være, og 

inngått et samarbeid med Norsk Folkemuseum gjennom Vitenskapsbutikken, søkte jeg 

praksisplass i museets kulturhistoriske seksjon. Grunnen til at jeg ønsket meg dit, var fordi 

denne seksjonen arbeider med planleggingen av TidsRom. Dermed fikk jeg muligheten til å 

arbeide tre måneder ved Norsk Folkemuseum høsten 2018, og i den forbindelse utføre et 

feltarbeid der jeg kunne samle inn materiale til oppgaven. 

Feltarbeid kan utføres på ulike måter. Etnologen og universitetslektoren ved 

Stockholms universitet Lars Kaijser, uttalte at til de vanligste feltarbeidsmetodene hører 

intervjuer, observasjoner og fotografering samt internettstudier.13 Som jeg viser nedenfor, har 

jeg valgt å bruke flere av feltarbeidsmetodene som Kaijser nevnte. Kaijser understrekte 

dessuten at den som feltarbeider, skal ha en feltdagbok.14 Jeg fulgte Kaijsers råd, og hadde 

hele tiden med meg min feltdagbok under arbeidet ved Norsk Folkemuseum. I den noterte jeg 

hva som hadde skjedd, informasjon jeg hadde mottatt, og tanker jeg hadde gjort meg i løpet 

av dagen. Feltdagboken ble mitt viktigste verktøy for å holde orden på, og for å ikke glemme, 

opplysninger og inntrykk fra feltarbeidet. 

I utgangspunktet planla jeg å utføre intervjuer med enkelte av museets medarbeidere 

som arbeider med TidsRom, og som har kunnskap om kjolen, men jeg oppdaget ganske raskt 

at jeg fikk de opplysningene jeg trengte gjennom mer uformelle samtaler, og ved å delta på 

møter, observere og lytte. Helt på slutten av oppholdet hadde jeg riktignok et 

oppsummeringsmøte med Erika Ravne Scott (førstekonservator NMF og prosjektleder 

TidsRom), Kari Telste (førstekonservator NMF) og Marie Fongaard Seim (konservator 

NMF), der jeg på forhånd hadde opplyst om hvilke spørsmål jeg ønsket å diskutere, men jeg 

betrakter også dette møtet mer som en samtale enn et intervju. 

I løpet av feltarbeidet har jeg i tillegg innhentet og studert en rekke skriftlige kilder. 

Jeg har flere ganger besøkt museets dokumentasjonsavdeling der jeg undersøkte og kopierte 

arkivmateriale, herunder museumsprotokollen, kjolens katalogkort, årsberetningen fra 1910, 

mønstertegninger av kjolen, samt en rekke såkalte førere. Videre har jeg gjort søk og funnet 

opplysninger om kjolen og andre gjenstander i databasene Primus og DigitaltMuseum. 

Dessuten har jeg studert fotografier som viser kjolen, blant annet fotografier fra den gamle 
																																																								
13 Lars Kaijser, «Fältarbete,» i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser og  Magnus Öhlander (Lund: 
Studentlitteratur, 2011), 37. 
14 Ibid., 59. 
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utstillingen. Også disse fant jeg ved å lete i Primus. Jeg har undersøkt utstillingsplaner og 

annen bakgrunnsinformasjon om TidsRom, herunder møtereferater. I tillegg har jeg hentet 

informasjon fra museets nettside og anvendt litteratur fra museets bibliotek. Flere 

medarbeidere ved Norsk Folkemuseum har skrevet om kjolen, blant annet i museets årbok 

(By og Bygd), tidsskrift (Museumsbulletinen) og jubileumsbok, og disse tekstene har vært 

nyttige for arbeidet mitt.15 Dessuten har jeg undersøkt et skifte som jeg fikk tilsendt fra 

Statsarkivet i Trondheim, og jeg har vært på Nasjonalbiblioteket for å lese gamle avisartikler 

som omtaler Magdalena Elselenas kjole. 

Og ikke minst, jeg har studert selve gjenstanden som jeg skriver om, nemlig 

Magdalena Elselenas kjole. Både kjolen og portrettet som viser Magdalena Elselena i kjolen, 

ble tatt frem fra museets magasin slik at jeg fikk anledning til å se dem. I den forbindelse 

skrev jeg ned mine observasjoner og tegnet skisser av kjolen i feltdagboken min. I tillegg 

fotograferte jeg gjenstandene. Før jeg går videre, nevner jeg hvilke refleksjoner jeg har gjort 

rundt etikk. I oppgaven viser jeg til medarbeidere ved Norsk Folkemuseum, og opplysninger 

som de har gitt meg i løpet av feltarbeidet, men det dreier seg om konkret informasjon, ikke 

kontroversielle/sensitive opplysninger eller tolkninger. Jeg har dessuten meldt inn prosjektet 

til Norsk Senter for forskningsdata (NSD). 

																																																								
15 Her kan det blant annet nevnes: Jorunn Fossberg, «Magdalena Elselena Wensels Portret . . . ,» i By og Bygd. 
Fra barnas verden: Klesdrakt - Leker - Barnearbeid, red. Trond Gjerdi, Anne Kjellberg, og  Gerd Aasland 
Rosander (Oslo: Norsk Folkemuseum, 1983)., Erika Ravne Scott, «Magdalena Elselena: En liten pike i voksen 
kjole,» Museumsbulletinen 61, no. 3 (2009)., Kari-Anne Pedersen og  Marie Fongaard Seim, «Magdalena 
Elselenas kjole og portrett,» ibid.83, no. 4 (2016). og Jorunn Fossberg, «Til minne om Magdalena Elselena, 3 
år,» i På nordmanns vis: Norsk Folkemuseum gjennom 100 år, red. Stephan Tschudi-Madsen (Oslo: 
Aschehoug, 1993). 
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4 Teori 
I dette kapitlet gjør jeg rede for oppgavens teoretiske innfallsvinkel. Som jeg allerede nevnte 

innledningsvis, har jeg valgt å anvende “det biografiske perspektiv” som ble formulert av 

antropologen Igor Kopytoff i essayet “The cultural biography of things”.16 I sitt essay skrev 

Kopytoff: 

 

In doing the biography of a thing, one would ask questions similar to those one asks 
about people: What, sociologically, are the biographical possibilities inherent in its 
“status” and in the period and culture, and how are these possibilities realized? Where 
does the thing come from and who made it? What has been its career so far, and what 
do people consider to be an ideal career for such things? What are the recognized 
“ages” or periods in the thing’s “life”, and what are the cultural markers for them? 
How does the thing’s use change with its age, and what happens to it when it reaches 
the end of its usefulness?17 

 

Med inspirasjon fra Kopytoff stiller jeg altså spørsmål om kjolen som likner på de jeg ville ha 

stilt om mennesker. Ved å anvende en biografisk tilnærming følger jeg kjolens karriere og 

ulike hendelser i dens livsløp. Jeg løfter frem sentrale øyeblikk, begivenheter og handlinger. 

Jeg er dessuten opptatt av å undersøke gjenstandens sosiale relasjoner til mennesker og andre 

ting – til den verdenen som omgir den. I “Things of the Beholder: A Humansistic Perspective 

on Archeological Object Biographies” skrev Nanouschka M. Burström, dosent i arkeologi 

ved Stockholms universitet, følgende: “Objects in this context cease to be mere objects, and 

turn into things which interact and interplay with humans, i.e. they affect the world around 

them, their own status, and may even impact the course of events.”18 

Kopytoffs essay “The cultural biography of things” er fra 1986. Han formulerte altså 

det biografiske perspektiv for mer enn 30 år siden. Etter den tid er det flere forskere som har 

anvendt en slik tilnærming på studiet av ting. Disse forskerne har brukt elementer av 

Kopytoffs arbeid, og omformet perspektivet til andre teoretiske tradisjoner og fag. Her 

presenterer jeg et utvalg gjenstansbiografier som er skrevet i den senere tid. Dette gjør jeg 

fordi de danner et grunnlag for min forståelse av hvordan jeg kan anvende det biografiske 

perspektiv i dag. Slik jeg ser det, er gjenstandsbiografibegrepet ikke statisk, perspektivet lar 

seg kombinere med nyere forskning og teorier. I Burströms essay fra 2014 viste hun til “the 

material turn” innenfor hennes felt, arkeologien, og hevdet at “these two ways of regarding 
																																																								
16 Kopytoff, «The cultural biography of things: commoditization as process,». 
17 Ibid., 66-67. 
18 Nanouschka M. Burström, «Things in the Eye of the Beholder: A Humanistic Perspective on Archaeological 
Object Biographies,» Norwegian Archaeological Review 47, no. 1 (2014): 66. 
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object agency – the ‘biographical’ and the ‘material’ – are not mutually exclusive but both 

form part of present conceptions regarding object agency and entanglement.”19 Jeg mener det 

samme gjelder innenfor museologi og kulturhistorie. 

Den første gjenstandsbiografien jeg omtaler, er “Objects and the Museum”. Den ble 

skrevet av den britiske museologen og vitenskapshistorikeren Samuel J. M. M. Alberti i 

2005.20 I dette essayet tar han for seg museers historie gjennom objektene i deres samlinger. 

Han anvendte en biografisk innfallsvinkel, og hevdet at materiell kultur tillegges dermed et 

metaforisk “liv” eller “karriere”.21 Tidlig i sitt essay henviste Alberti til Kopytoff: “As Igor 

Kopytoff has suggested, we can ask of objects questions similar to those we raise when 

writing biographies of people.”22 Ved å spore/skissere (“trace”) museumsgjenstanders 

karrierer, studerer vi en rekke relasjoner som omgir objekter, først på vei til museet og 

deretter som del av samlingen, skrev Alberti.23 Dette er relasjoner mellom mennesker og 

mennesker, mellom gjenstander og gjenstander, og mellom gjenstander og mennesker, 

fortsatte Alberti. Han uttalte imidlertid: “I do not attribute too much power to the things 

themselves. To do so would diminish the agency of the humans in the story – things did not 

act in their own right but, rather, material culture was acted upon.”24 Jeg er i stor grad enig 

med Alberti, gjenstander kan ikke handle, de har ikke en egen vilje eller intensjonalitet. 

Samtidig mener jeg at det ikke kun er slik at mennesker tilskriver gjenstandene mening, men 

at ting i seg selv kan være virkningsfulle. 

Jeg oppdaget at mitt standpunkt nok er mer i tråd med hva kulturhistorikerne Lise 

Camilla Ruud og Terje Planke mener. Noen år senere, i 2011, anvendte de det biografiske 

perspektiv i “Rolstadloftet. En vitenskapshistorisk biografi”.25 Der undersøkte Ruud og 

Planke livsløpet til Rolstadloftet, et soveloft fra 1300-tallet som i dag befinner seg på Norsk 

Folkemuseum. I sin innledning presenterte Ruud og Planke biografibegrepet. Å skrive en 

gjenstandsbiografi innebærer å låne blikk og begreper fra litteraturanalyse, samtidig som en 

knytter an til the agentive turn innen samfunns- og kulturanalyse, uttalte Ruud og Planke. De 

tilføyde: “Vi tenker at gjenstanden ikke passivt blir tilskrevet mening, men at den også selv 

har virkning innenfor de sosiale praksiser den trekkes inn i.”26 Etter deres mening er et 

																																																								
19 Ibid., 67. 
20 Samuel J. M. M. Alberti, «Objects and the Museum,» Isis 96, no. 4 (2005). 
21 Ibid., 560. 
22 Ibid. 
23 Ibid., 560-561. 
24 Ibid., 561. 
25 Lise Camilla Ruud og  Terje Planke, «Rolstadloftet: En vitenskapelig biografi,» i Materiell kultur & kulturens 
materialitet, red. Saphinaz-Amal Naquib og  Bjarne Rogan (Oslo: Novus forlag, 2011). 
26 Ibid., 41. 
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biografisk perspektiv godt egnet for analyse av museumsgjenstander. Avslutningsvis uttalte 

Ruud og Planke at gjenstandsbiografien viste at relasjoner mellom gjenstand og menneske 

stadig er i endring.27 

En annen som har anvendt det biografiske perspektiv, er kulturhistorikeren Inger 

Johanne Lyngø. I “Tilsynekomst av sammenfiltrende kategorier” fra 2013, skrev hun om 

Adam Egede-Nissens “seierslue”.28 Denne såkalte seiersluen ble tatt vare på, og den har siden 

1962 vært del av Norsk Folkemuseums samling. Lyngø hevdet at tingenes tale er gjenstridig 

og vanskelig å tolke, men at ved å gjenskape praksiser de har inngått i, kan tingene bringe 

noe til syne som vi kanskje ellers ikke ville ha sett.29 Videre trakk Lyngø inn det som 

kulturforskere (Damsholt, Simonsen og Mordhorst) i dag omtaler som tingenes “presence”, 

og uttalte at i denne forskningen vektlegges tingenes tilstedeværelse. Ifølge Lyngø betyr tings 

tilstedeværelse at ting er til stede med et nærvær, og at det er som ting og ikke symbol, at ting 

er tilstede med nærvær.30 

Med utgangspunkt i det Lyngø skrev, ønsker jeg å dvele litt rundt begreper som tings 

handle- eller virkningskraft, nærvær og tilstedeværelse. Jeg har allerede slått fast at jeg mener 

at ting kan ha virkningskraft, men er de også tilstede med nærvær? Her er jeg mer usikker. I 

bokkapitlet Materialiseringer: Processer, relationer og performativitet fra 2009, skrev 

professor i etnologi Tine Damsholt og lektor i historie Dorthe Gert Simonsen, begge ved 

Københavns Universitet, om grenen av materialtetsstudier som kalles presence theory.31 

Begrepet presence kan oversettes til nærvær eller tilstedeværelse. Damsholt og Simonsen 

hevdet at særlig i museumssammenheng har presencebegrepet stor relevans, fordi det dels 

tematiserer hvordan utstillingsgjenstander kan skape forbindelse til den verden eller den 

kontekst, gjenstanden kommer fra.32 Deretter viste til at litteraturhistorikeren Hans Ulrich 

Gumbrecht er en markant skikkelse i utviklingen av teorier om nærvær. Ifølge Damsholt og 

Simonsen opererer Gumbrecht med samtidighet fremfor kronologi, sammenstilling av 

tingene og begivenhetene snarere enn kausalitet.33 Videre skrev de at fortidens nærvær i 

nåtiden også er gjenstand for historikeren Eelco Runias tolkninger av precence theory. Også 
																																																								
27 Ibid., 55. 
28 Inger Johanne Lyngø, «Tilsynekomst av sammenfiltrende kategorier - Adam Egede-Nissens fosterhinne,» i 
Tingenes tilsynekomster: Kulturproduksjon, materialitet og estetikk, red. Anne Eriksen, Mia Göran, og  
Ragnhild Evang Reinton (Oslo: Novus forlag, 2013). 
29 Ibid., 195. 
30 Ibid., 208. 
31 Tine Damsholt og  Dorthe Gert Simonsen, «Materialiseringer: Processer, relationer og performativitet,» i 
Materialiseringer: Nye perspektiver på materialtet og kulturanalyse, red. Tine Damsholt, Dorthe Gert 
Simonsen, og  Camilla Mordhorst (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009), 19. 
32 Ibid. 
33 Ibid., 20. 
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han setter nærvær i motsetning til det hermeneutiske begrep om mening, ifølge Damsholt og 

Simonsen. Men Runia fokuserer, ifølge Damsholt og Simonsen, på de elementer av fortiden 

som er reist med inn i nåtiden som en slags blindpassasjer, dvs. på tross av eller uavhengig av 

menneskelige intensjoner. Jeg synes teoriene om nærvær er interessante, og jeg er enig i at 

gjenstander bærer med seg elementer av fortiden inn i nåtiden, men siden dette er noe som 

først og fremst må merkes og sanses, noe som må fremtre for oss, kan det også være 

vanskelig å sette ord på. I min oppgave støtter jeg meg først og fremst til begrepet 

virkningskraft, men trekker også inn tilstedeværelse. 

Hvordan ting påvirker sine omgivelser, har altså blitt forstått og forklart på ulike 

måter. Etter min mening, kommer dette godt frem i “Et faghistorisk etterord om materiell 

kultur og kulturens materialitet” som ble skrevet i 2011 av tidligere professor i kulturhistorie 

ved Universitetet i Oslo Bjarne Rogan. Av den grunn trekker jeg Rogan inn her. Han skrev at 

’den kulturelle vendingen’, eller erkjennelsen av ’tingen som sosial aktør’, har ført til en 

kraftig oppblomstring av interdisiplinær forskning og teoribygging omkring materiell kultur 

siden 1980-tallet.34 Rogan hevdet at tingenes status i grenselandet mellom en objekts- og en 

subjektsposisjon kommer til syne i det biografiske perspektivet, og at denne termen må 

oppfattes metaforisk.35 Rogan påpekte at Arjun Appadurai uttrykkelig sier at boktittelen The 

Social Life of Things, som innbyr til en oppfatning av at ting har sosiale liv på linje med 

mennesker, skal leses som en metafor.36 I bokens introduksjon uttalte antropologen Arjun 

Appadurai blant annet at selv om det fra et teoretisk synspunkt er slik at menneskelige aktører 

koder tingene med betydning, så er det fra et metodisk synspunkt tingene-i-bevegelse som 

kan opplyse om deres menneskelige og sosiale kontekst.37 

Ifølge Rogan er det åpenbart at ting påvirker oss, og at de utvilsomt får oss til å 

handle.38 Videre spør han hvordan dette kan forklares, kulturfaglig og psykologisk, og legger 

til at dette trolig er det mest omdiskuterte spørsmålet innen den teoretiske material culture-

debatten det siste tiåret, og at det krysser flere andre temaer, som subjekt-objekt-relasjonen 

og biografiperspektivet. Senere i kapitlet skrev Rogan at tings handle- eller virkningskraft har 

vært forstått på ulike måter av forskerne, ifølge ham er temaet langt fra ukontroversielt.39 Han 

																																																								
34 Bjarne Rogan, «Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet,» i Materiell kultur & 
kulturens materialitet, red. Saphinaz-Amal Naquib og  Bjarne Rogan (Oslo: Novus forlag, 2011), 335. 
35 Ibid., 344. 
36 Ibid., 356. 
37 Arjun Appadurai, «Introduction: commodities and the politics of value,» i The Social Life of Things: 
Commodities in cultural perspective, red. Arjun Appadurai (Cambridge/New York: Cambridge University 
Press, 1986), 5. 
38 Rogan, «Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet,» 352. 
39 Ibid., 354. 
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uttalte at det er vel knapt noen som mener at tingen som aktør innebærer at den kan handle på 

egen vilje og selvstendig grunnlag påvirke verden, eller at den har en vilje. På den annen side, 

fortsatte Rogan, er det klart at ting, fra teknologiske innretninger til kunstverk, påvirker 

observatøren. 

Den siste gjenstandsbiografien som jeg trekker inn, er skrevet i 2015, altså nokså 

nylig. Den er skrevet av draktmuseologen Anne-Sofie Hjemdahl og har tittelen “Hva gjør 

gjenstandsbiografien?”.40 Denne biografien har hatt stor betydning for arbeidet mitt, og fikk 

meg til å revurdere mitt syn på hvordan en gjenstandsbiografi kan skrives/bygges opp. 

Hjemdahls biografi omhandler en brokadekjole ved Kunstindustrimuseet i Oslo. Hun viste til 

at den biografiske tilnærmingen har vært sentral i studiet av museumssamlinger og 

enkeltgjenstander, og at gjenstandsbiografien er blitt brukt for å belyse 

musealiseringsprosesser og de omdannelser som skjer med ting og dyr i møtet med museet og 

dets praksiser. Hun uttalte: “En måte å skrive fram de mange hendelsene som knyttet seg til 

kjolen som jeg møtte i Kunstindustrimuseet på, er altså gjennom det etter hvert så velkjente 

“biografiske perspektivet” som antropologen Kopytoff bidro til å lansere”.41 Hun ønsket å 

prøve ut et slikt perspektiv på brokadekjolen, og var spesielt opptatt av å diskutere hvordan 

posisjonen gjør tid. Hjemdahl påpekte at det blir vesentlig å peke ut og løfte frem sentrale 

øyeblikk, begivenheter og handlinger som innleder og avgrenser perioder. Dessuten uttalte 

hun at perspektivet åpner for at gjenstander kan ha skiftende identiteter i tid og rom gjennom 

livsløpet, og for at tingene holdes fast og ikke mistes av syne. Hun tilføyde: “Her er det 

mennesker og ting i interaksjon som skaper mening.”42 

I sin biografi om brokadekjolen lot Hjemdahl bilder og tekster som snakker om 

kjolen, “få peke ut og løfte fram begivenheter som viser hva slags praksis den har inngått i og 

som forteller om hvordan den har blitt forstått”.43 Med referanse til Bruno Latour skrev hun: 

“Vi må få objektene i tale slik at de tilbyr beskrivelser av seg selv og sier noe om hva de får 

andre, både mennesker og ikke-mennesker, til å gjøre”.44 Når det gjelder brokadekjolen i 

Kunstindustrimuseet, nevnte Hjemdahl at brokadekjolen forholdt seg taus gjennom 1700-

tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet, og at det tok omtrent to hundre år før kjolen 

																																																								
40 Anne-Sofie Hjemdahl, «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» i 
By og Bygd, Kulturgjenstander og gjenstandskultur, red. Audun Kjus, Kristina Skåden, og  Kari Telste 
(Trondheim: Museumforlaget, 2015). 
41 Ibid., 16. 
42 Ibid., 17. 
43 Ibid. 
44 Ibid., 19. 
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“skapte spor og lot seg formidle gjennom bilder, tekst og iscenesettelser, og før det var mulig 

å si noe om dens agens i verden”.45 

Ved å anvende kilder som bilder og tekster, og å analysere disse sporene, får 

Hjemdahl, etter min mening, frem en rekke interessante opplysninger om kjolens livsløp. Mot 

slutten av sin tekst fastslo Hjemdahl: “Biografien har åpnet for at jeg har kunnet skrive 

historien om en spesifikk kjole som gjennom 1900-tallet inngikk i ulike hendelser og 

framføringspraksiser, og som også endret seg som historisk gjenstand.”46 Hun hevdet at som 

fortelling er “kjolens “utviklingshistorie” besnærende siden den så tydelig får fram hvordan 

museet gjør sine ting til fakta”. Videre mente hun at biografien synliggjør kjolens skiftende 

betydning i et kronologisk og mekanisk tidsforløp og får fram hvordan konstruksjonene skjer. 

Samtidig mente hun imidlertid at denne posisjonen ikke er uproblematisk. Hun begrunnet 

dette blant annet med at posisjonen avviker fra aktør-nettverksteori som anser fenomener som 

mangfoldige, og hun stilte spørsmål ved gjenstandsbiografiens tendens til å plassere 

gjenstandene i sammenhengende utviklingshistorier.47 

Som Kopytoff og Alberti understreker, skrev Hjemdahl, er biografien organisert som 

ulike epoker som innledes med brudd (Hjemdahls kursivering) og tydelige skifter. Hjemdahl 

ønsket å peke på det problematiske i en slik epokal tenkning – hvor tid eksisterer som 

avgrensede sekvenser som følger hverandre kronologisk.48 Hjemdahl hevdet blant annet at 

hennes “biografiske framstilte fortelling” lett kunne passere som et slags objektivt resymé 

over kjolens liv.49 Ifølge henne var imidlertid situasjonen at kjolen hadde inngått i mange 

samtidige praksiser. Hun hevdet at gjenstandsbiografien, og den sosialkonstruktivistiske 

måten å skrive historien om ting på, legger til rette for å gjøre tingenes historie på måter som 

følger en kausal og i mange tilfeller en mer rettlinjet historiefortelling, og avsluttet med å si at 

hennes ønske har vært å utfordre dette ved å argumentere for at samtidighet og mangfoldighet 

må tas i betraktning.50 

Jeg er for så vidt enig med Hjemdahl i at en biografisk tilnærming legger til rette for 

en rettlinjet historiefortelling. Samtlige gjenstandsbiografier, som jeg har studert, er skrevet 

som kronologiske fremstillinger, noe som illustrerer og understreker at dette er den etablerte 

måten å bygge opp en gjenstandsbiografi på. Forfatterne er opptatt av at livsløpet kan deles 

opp i faser, og de behandler gjenstandenes liv i den rekkefølge hendelsene fant sted. Dette 
																																																								
45 Ibid. 
46 Ibid., 33. 
47 Ibid., 33-34. 
48 Ibid., 35. 
49 Ibid., 36. 
50 Ibid., 37. 
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kommer særlig godt til syne hos Alberti som strukturerte sitt essay i henhold til tre faser i 

museumsobjektets liv. Første fase omhandlet objektets bevegelse fra produksjon eller vekst 

frem til innsamling til museet og tingenes påfølgende skifte av status. Dernest vurderte han 

bruken av tingen da den hadde blitt del av en samling, og til slutt den utstilte gjenstandens 

rolle i møte med publikum.51 Også biografiene om Egede-Nissens seierslue og Rolstadloftet 

har en kronologisk oppbygging. I biografien om Rolstadloftet anvendte Ruud og Planke tre 

årstall som fungerte som utgangspunkter: 1770, 1880 og 1990. Med disse årstallene fanges 

viktige skifter i fortidsforståelser og kunnskap opp, forklarte de. De la til at dersom de hadde 

valgt å også studere kildemateriale fra periodene mellom de nevnte årstall, “ville vi nok i 

større grad ha kunnet diskutert gradvise overganger, og vist hvordan forskjellige 

historieforståelser kan eksistere samtidig, være overlappende.”52 

Gjenstandsbiografiene som jeg har lest, er altså skrevet som lineære fremstillinger. 

Men må en gjenstandsbiografi gjøres slik? Krever anvendelsen av det biografiske perspektiv 

at en gjenstands livsløp behandles kronologisk? Vil noe gå tapt dersom man velger et annet 

grep? Jeg mener at svaret på dette er nei. Bruken av kronologi kan riktignok gi fortellingen en 

ryddig og oversiktlig struktur, men samtidig kan et slikt grep medføre at biografien får preg 

av å være et resymé, slik Hjemdahl påpekte. Jeg ønsker å utfordre det etablerte synet på 

hvordan en gjenstandsbiografi skal være oppbygget, og derved løsrive meg fra tankegangen 

om at en gjenstandsbiografi skal starte med gjenstandens tilblivelse og ende med 

gjenstandens nåværende situasjon. Her har jeg blant annet latt meg inspirere av 

moteforskeren Caroline Evans. I sitt arbeid Fashion at the Edge fra 2003 anvendte Evans 

labyrint og tigersprang (“tiger’s leap”) som tidsmetaforer.53 Om bruken av labyrint som 

metafor uttalte hun: 

 

The metaphor of history as a labyrinth allows the juxtaposition of historical images 
with contemporary ones; as the labyrinth doubles back on itself what is most modern 
is revealed as also having a relation to what is most old. Distant points in time can 
become proximate at specific moments as their paths run close to each other.54 

 

																																																								
51 Alberti, «Objects and the Museum,» 561. Se også: Hjemdahl, «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner 
rundt en brokadekjole og dens tider,» 17. 
52 Ruud og  Planke, «Rolstadloftet: En vitenskapelig biografi,» 42. 
53 Caroline Evans, Fashion at the Edge: spectacle, modernity and deathliness  (New Haven og London: Yale 
University Press, 2003), 9. 
54 Ibid. 
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I artikkelen “Museer, drakt og tid” omtalte og diskuterte Bjørn Sverre Hol Haugen 

draktutstillingen Spectres. When Fashion Turns Back.55 Haugen viste til at utstillingens 

kurator, Judith Clark, var sterkt inspirert av Caroline Evans’ arbeid. Han uttalte at Clark, på 

spørsmål om hun tar avstand fra den kronologiske fremstillingen av motehistorie, svarer at 

kronologien bare er en av flere måter å forstå tidsaspektene som er relevante for mote. Med 

referanse til Caroline Evans framhever Clark labyrint og tigersprang som alternative 

metaforer til de lineære når det gjelder designeres inspirasjon, fortsatte Haugen. I “One 

object: Multiple interpretations” trakk Clark frem alternativer til den rette linje: digresjoner, 

blindgater, vridninger og vendinger, paralleller.56 Dessuten kan historien leses baklengs, fra 

der vi står i dag, påpekte Clark. Med dette som bakgrunn og inspirasjonskilde har jeg valgt å 

stokke om på rekkefølgen, og til en viss grad snu biografien om Magdalena Elselenas kjole 

på hodet. 

Biografien om Magdalena Elselenas kjole følger min utforskning av kjolens liv. Mitt 

utgangspunkt og ståsted er i dag – det er i nåtiden jeg har blitt kjent med kjolen. Det er med 

dagens øyne jeg betrakter den og fortolker den. Derfor har jeg også valgt å skrive dens 

biografi fra dette ståstedet. Istedenfor å beskrive kjolens liv i kronologisk rekkefølge, vil jeg 

hele tiden bli stående i nået og trekke inn ulike objekter og hendelser som omkranser kjolen 

for å belyse og analysere dens liv. Jeg setter kjolen i sentrum og skriver om utstillingene, 

gjenstandene, menneskene, avbildningene og dokumentene som omgir den. Jeg bruker 

kildematerialet som verktøy for å vise hvordan kjolen har blitt brukt, forstått og innvirket på 

sine omgivelser i ulike historiske sammenhenger. Fra nå av vil jeg omtale den som Kjolen 

med stor K. Dette gjør jeg for å understreke at det er Kjolen som er biografiens 

hovedrolleinnehaver, og for å skape et klart skille mellom den og rekonstruksjonen av 

Magdalena Elselenas kjole. Siden det hele tiden vil være gjenstanden selv som står i sentrum, 

starter beretningen om Magdalena Elselenas kjoles liv med en beskrivelse av nettopp Kjolen. 

Biografien har innslag av kronologi, men er altså ikke en rendyrket rettlinjet fremstilling. 

Mitt håp er at gjenstandens samtidighet og mangfoldighet da vil komme bedre til syne, slik 

Hjemdahl etterspurte i “Hva gjør gjenstandsbiografien?”. 

																																																								
55 Bjørn Sverre Hol Haugen, «Museer, drakt og tid,» Nordisk Museologi, no. 1 (2017): 84. 
56 Amy de la Haye og  Judith Clark, «One object: Multiple interpretations,» Fashion Theory 12, no. 2 (2008): 
162. 
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5 Kjolen 
5.1 Mitt møte med Kjolen 
Under mitt praksisopphold ved Norsk Folkemuseum, var jeg så heldig å få oppleve 

Magdalena Elselenas kjole på nært hold.57 Jeg hadde tidligere bare sett bilder av Kjolen, og 

var spent på å se hvordan den var i virkeligheten. Kjolen, som til vanlig oppbevares på 

magasin, ble tatt frem av tekstilkonservator Anna-Maria Østlund. Foranledningen var at 

Tommy Olsson, skredderen som har fått i oppdrag å sy rekonstruksjonen, skulle komme til 

museet for å ta mål av Magdalena Elselenas kjole. Kari-Anne Pedersen, konservator NMF og 

drakt- og tekstilansvarlig kulturhistoriker, skulle også være tilstede. Før de to sistnevnte 

ankom, studerte jeg Kjolen sammen med Anna-Maria Østlund. 

Da jeg kom inn i rommet, var Kjolen varsomt plassert på et bord dekket av silkepapir. 

Jeg betraktet kjolen der den lå. Det første som slo meg var hvor sterkt falmet den var. Kjolens 

rosa farge hadde grånet og mistet mye av sin opprinnelige styrke og glans. Kjolen virket 

dessuten litt skitten. Jeg oppdaget at det var en rekke flekker på innsiden av Kjolens 

skjørtekant. Kjolen virket imidlertid mindre skjør enn jeg hadde forventet. Mitt inntrykk ble 

bekreftet av Anna-Maria Østlund, som sa at den hadde mistet sin farge, men at den ellers var 

i nokså god stand. 

Til tross for at Kjolen hadde falmet, og dessuten hadde blitt skjoldete og matt, 

opplevde jeg Magdalena Elselenas kjole som vakker. Jeg vendte min oppmerksomhet mot 

Kjolens mange flotte detaljer. Stoffet i Kjolen er av silke og har et lite mønster i svart og 

hvitt. Pyntebåndene er vinrøde, eller egentlig “changeant” i svart og rødt. Den vinrøde fargen 

i båndene hadde holdt seg bedre enn rosafargen. Pyntebåndene er plassert langs 

halsutringningen/dekolletasjen og nederst på ermene. På pyntebåndene sitter det fire vinrøde 

sløyfer – én foran på brystet, én bak på ryggen/i nakken, og én på hvert erme. Et litt bredere 

pyntebånd, også dette i den samme vinrøde fargen, er plassert et lite stykke ovenfor Kjolens 

skjørtekant. Dessuten er Kjolen utstyrt med kniplinger (enkel bredde i halsutringningen, og 

dobbel bredde i enden av ermene). Kniplingene har kanskje en gang vært hvite, men nå er de 

grå. Kjolen har tettsittende liv med lukking i ryggen, rund halsutringning og ermer som ender 

omtrent ved albuene. Den har til og med et lite slep. Livlinjen er svinget ned i en spiss og 

festet til det rynkede fotside skjørtet. 

																																																								
57 Kjolens gjenstandsnummer er NF.1910-0878. 
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Etter å ha tatt på meg hansker, fikk jeg lov til å berøre Kjolen. Ved at jeg lettet 

varsomt på foldene, viste Kjolens opprinnelige farge seg for meg. Inni foldene, beskyttet mot 

lys og støv, hadde stoffet fortsatt en klar og rosa farge. Der var silken fortsatt blank og 

skinnende, slik den må ha vært i Magdalena Elselenas tid. Også på stoffdeler som befant seg 

på innsiden av Kjolens livstykke, var silkens opprinnelige fargeprakt bevart. Da jeg løftet 

forsiktig på Kjolen, slo det meg at den var lettere enn jeg hadde forventet. Jeg hadde trodd at 

de store mengdene med stoff i det vide og side skjørtet ville ha gjort at Kjolen kjentes tyngre. 

Deretter studerte jeg innsiden av Kjolens livstykke nærmere. Min kjennskap til avstivede 

livstykker var først og fremst basert på bilder og skriftlige kilder, så jeg var nysgjerrig på 

hvordan et slikt livstykke var i virkeligheten. Jeg oppdaget at fôret hadde ti innsydde spiler, 

såkalte “fiskeben” (seks foran og fire bak). “Fiskebena” var mindre stive enn jeg hadde 

forventet, de virket faktisk nokså bøyelige. På hver side av livstykkets åpning var det laget 

åtte små hull. Disse fortalte meg at Kjolen hadde blitt lukket ved å snøre den igjen. 

Etter at Kari-Anne Pedersen og Tommy Olsson også hadde kommet, ble en prøve av 

stoffet som skal brukes i rekonstruksjonen av Magdalena Elselenas kjole hentet frem. Jeg ble 

slått av hvor sterk rosafargen i stoffprøven var. Sammenlignet med Kjolens nåværende farge 

virket den nesten litt “skrikende”. Fargen stemte imidlertid godt overens med den som skjulte 

seg i Kjolens folder. 

 

 
Figur 1. Foto: Anne-Lise Reinsfelt/Norsk Folkemuseum. 
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5.2 Barneklær og barndom på 1700-tallet 
Da jeg betraktet Kjolen på museets magasin, gikk tankene mine til det lille barnet som hadde 

båret den. Følte Magdalena Elselena seg fin i Kjolen? Brukte hun Kjolen mange ganger, eller 

hadde hun den bare på seg i forbindelse med store anledninger? Var det vanskelig for henne å 

bevege seg i den? I stil og utforming har Kjolen mange likhetstrekk med en voksen kvinnes 

bekledning fra samme tid, og den skiller seg mye fra det vi i dag forbinder med barneklær. 

Sett med dagens øyne, kan det virke overraskende at et så lite barn ble kledd i noe så 

forseggjort. I “Barneklær” skrev etnolog og tidligere medarbeider ved Norsk Folkemuseum 

Gerd Aarsland Rosander, at Magdalena Elselena i sin fine silkekjole så ut som “en voksen i 

miniatyr”.58 

For finne ut mer om barndom og barneklær på 1700-tallet, støtter jeg meg til 

drakthistorisk litteratur. I boken Children’s Costume in England: From the Fourteenth to the 

end of the Nineteenth Century skrev britiske Phillis Cunnington og Anne Buck: “Until the 

1760s little girls from the time they were about 2 years old, were dressed in a style which 

appeared very like that worn by their mothers.”59 Den danske drakthistorikeren Ellen 

Andersen skrev, i boken Moden i 1700-årene, at inntil 1700-årenes andre halvdel ble 

barnealderen betraktet som en “besværlig og uønsket tilstand” og hele oppdragelsen gikk ut 

på å så raskt som mulig å gjøre barna til små voksne.60 Først i 1780-årene begynte man å kle 

småpiker i chemisekjoler, som var velegnete for barn, forklarte Andersen.61 

Gradvis begynte altså synet på barndom, og på hvordan barn skulle gå kledd, å endre 

seg. I bokkapitlet “Børnene i Hagen: Dragt, krop, barndomsopfattelse og iscenesættelse 

omkring år 1800”, uttalte Tine Damsholt at det var særlig den franske filosofen Jean Jacques 

Rousseau (1712–1778) som ble kjent som pioner for forståelsen av barnet som noe 

vesensforskjellig fra voksne i miniatyrformat.62 Rosander påpekte at fra å være 

miniatyrkopier av de voksnes drakter, ble barneklærne nå etterhvert utformet mer med tanke 

på barna, og til en viss grad tilpasset deres behov for lek og utfoldelse.63 Kjolen ble altså til i 

																																																								
58 Gerd Aarsland Rosander, «Barneklær,» i Barn av sin tid: Fra norske barns historie, red. Bjarne Hodne og  
Sølvi Sogner (Oslo: Universitetsforlaget, 1984), 139. 
59 Phillis Cunnington og  Anne Buck, Children’s Costume in England: From the Fourteenth to the end of the 
Nineteenth Century  (London: A. & C. Black Limited, 1966), 124. 
60 Ellen Andersen, Moden i 1700-årene  (København: Nationalmuseet, 1977), 156. 
61 Ibid., 166-169. 
62 Tine Damsholt, «Børnene i Hagen: Dragt, krop, barndomsopfattelse og iscenesættelse omkring år 1800,» i 
Øregaard: Tiden, kunsten & den vestindiske forbindelse, red. Sidsel Maria Søndergaard (Øregaard: Øregaard 
Museum, 2010), 246. 
63 Rosander, «Barneklær,» 140. 
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en tid der synet på barneklær var i ferd med å forandre seg, men som Kjolen vitner om, gikk 

det trolig fortsatt noen år før disse ideene slo rot i Trondheim. 

Anne Kjellberg, Norges fremste motedraktforsker og tidligere førstekonservator med 

ansvar for drakt og tekstil ved Nasjonalmuseet, som dessuten arbeidet en årrekke ved Norsk 

Folkemuseum, har skrevet om Magdalena Elselenas kjole og portrett. I bokkapitlet “Silke er 

dog smukkere: Portretter og klesmoter” poengterte også hun at Magdalena Elselena er kledd 

som en voksen, “slik det var vanlig i velstående familier til spesielle anledninger”.64 Dette 

tydeliggjør at Kjolen ble brukt til pent, og at den altså ikke var et antrekk Magdalena Elselena 

brukte i hverdagen. Mine neste spørsmål knytter seg til Kjolens eier: Hvem var hun, og 

hvordan så hun ut? For å finne svar på disse spørsmålene, går jeg til en annen gjenstand i 

museets samling. 

																																																								
64 Anne Kjellberg, «Silke er dog smukkere,» i Portrett i Norge, red. Janike Sverdrup Ugelstad, Anne 
Wichstrøm, og  Nils Messel (Oslo: Labyrinth Press Norsk Folkemuseum, 2004), 113. 
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6 Kjolens følgesvenn 
Helt fra første gang jeg hørte om Kjolen, har jeg også visst at det i museets samling finnes et 

portrett av Magdalena Elselena der hun bærer sin rosa silkekjole.65 Dette ble jeg fortalt under 

mitt første møte med førstekonservator Kari Telste. De to gjenstandene har fulgt hverandre 

over mange år, og jeg velger av den grunn å anse portrettet som Kjolens følgesvenn. For å få 

et inntrykk av Kjolens eier, og for å se hvordan hun så ut, ønsket jeg å undersøke Magdalena 

Elselenas portrett. At hun dessuten bærer nettopp Kjolen i dette portrettet, gjør selvsagt 

portrettet ekstra interessant. Men ikke nok med det, portrettet gir i tillegg utførlige 

opplysninger om hvem det lille barnet var. Men for å få øye på det, må portrettet snus. Det er 

nemlig portrettets bakside som forteller mer om Kjolens eier. Dette kommer jeg snart tilbake 

til, men først beskriver jeg hva jeg så da jeg betraktet portrettets forside. 

Portrettet befinner seg for øyeblikket på magasin, i påvente av at å bli tatt frem igjen 

for å utstilles i TidsRom. Sammen med malerikonservator i Norsk Folkemuseums 

konserveringsavdeling, Lone Ørskov, fikk jeg ta en nærmere titt på det. Portrettet er nokså 

lite, har en forgylt treramme, og ser ut til å være i god stand. Magdalena Elselena er plassert 

stående midt i bildet. I bakgrunnen skimtes en stolrygg trukket i et burgunderrødlig stoff. Ved 

hennes ene side står det en urne, mens det henger et lyst drapert stoffstykke på hennes andre 

side. Portrettet viser at Magdalena Elselena var en liten jente med store mørke øyne og brunt 

hår. Hun har pannelugg og halvlangt hår som henger løst over skuldrene. Kroppen er vendt 

litt på skrå, men blikket hennes er rettet mot maleriets betrakter. Portrettet avsluttes omtrent 

ved Magdalena Elselenas lår, noe som gjør at ikke hele Kjolen er synlig. Portrettet gir meg et 

inntrykk av hvordan Kjolen satt på Magdalenas kropp, jeg får bekreftet at det stive livet satt 

stramt rundt overkroppen hennes. Mange av Kjolens detaljer kommer dessuten tydelig frem 

på portrettet. Kantbåndene, sløyfene, kniplingene og mønsteret i kjolestoffet er malt med stor 

presisjonsgrad. Som Anne Kjellberg uttalte i “Silke er dog smukkere”, er det full 

overensstemmelse mellom den bevarte kjolen, som hun påpekte at riktignok er falmet, og 

kjolen på portrettet.66 På portrettet har Kjolen en mye klarere og sterkere rosafarge enn det 

selve Kjolen har i dag. Ved å se til portrettet, fikk jeg altså opplysninger om Kjolens 

opprinnelige farge. 

Hvorvidt portrettet kan vurderes som godt, rent kunstnerisk, skal jeg ikke bedømme. 

Jeg nøyer meg med å påpeke at kunstneren, etter min mening, har lyktes med å få frem 
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66 Kjellberg, «Silke er dog smukkere,» 112. 
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Kjolens detaljer, men at det er noe ved ansiktets og kroppens proporsjoner som virker noe 

unaturlig. I mine øyne ser særlig halsen uforholdsmessig kraftig ut til å skulle tilhøre et lite 

barn. I hvilken grad kunstneren har klart å gjenskape og fremstille Magdalena Elselena slik 

hun faktisk så ut, er ikke godt å si. En annen ting jeg festet meg ved da jeg betraktet 

portrettet, var Magdalena Elselenas frisyre. Jeg ble overrasket over å se at hun hadde 

pannelugg. Jeg lurte på om det var vanlig for barn å ha den type frisyre i 1780-årene, og 

bestemte meg for å undersøke dette nærmere. I boken Children’s Costume in England skrev 

Phillis Cunnington og Anne Buck at på begynnelsen av 1700-tallet var håret delt i midten og 

børstet bakover for å synliggjøre ørene.67 Da man nådde 1780-årene, hadde imidlertid jenter 

opp til 16-årsalderen pannelugg og håret hengende løst over skuldrene, en stil som vedvarte 

frem til slutten av århundret, i følge forfatterne. Det de skrev tyder altså på at Magdalena 

Elselenas frisyre med pannelugg og løst hår var tidsriktig – faktisk hadde hun en frisyre som 

var helt i tråd med gjeldende trender i England på den tiden. 

Jeg går så til påskriften på portrettets bakside. Da jeg studerte denne påskriften, hadde 

jeg litt vanskeligheter med å tyde nøyaktig hva det sto. Jeg velger derfor å gjengi teksten slik 

den står skrevet i “Magdalena Elselena Wensels Portret . . .”, et bokkapittel som ble skrevet i 

1983 av Jorunn Fossberg, kunsthistoriker og tidligere leder av Norsk Folkemuseums 

byavdeling. Ifølge Fossberg står det: “Magdalena Eleslena Wensels Portret föd d. 16. Oct. 

1782 død d. 15. Marsty 1786. Hendes alder 3 Aar og 22 Uger. Hendes Foreldre vare Carsten 

Tosterop Wensell og Gotta Bergitte Wulf Wensell.”68 Ved hjelp av påskriften på portrettets 

bakside gis det altså svar på et helt sentralt spørsmål i Kjolens biografi, nemlig: når ble 

Kjolen til? Tilblivelsestidspunktet må anses som det første skjellsettende øyeblikket i Kjolens 

liv, og takket være Kjolens følgesvenn vet museet ganske nøyaktig når dette øyeblikket 

inntraff. (I Kjolens katalogkort, som jeg omtaler i kapitlet om musealiseringsprosessen, er 

Kjolen datert til 1785.) Dessuten står det hva Kjolens bruker og hennes foreldre het. Dermed 

er det mulig å foreta ytterligere undersøkelser om barnet som i sin tid bar Kjolen, noe jeg 

skriver mer om i neste kapittel. 

Magdalena Elselenas portrett er hverken signert eller datert. Det er altså ikke mulig å 

vite når Kjolens følgesvenn startet sitt liv. Det vites ikke om Kjolen og portrettet levde side 

om side hos familien Wensell mens Magdalena Elselena fortsatt var i live, eller om portrettet 

ble malt etter hennes død. I 1983 skrev Jorunn Fossberg, følgende: “I dag skulle vi gjerne ha 
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68 Fossberg, «Magdalena Elselena Wensels Portret . . . ,» 63. 
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visst om portrettet var malt mens lille Magdalene Elseline fremdeles var i live, eller etter 

hennes død. Det siste er nok det mest sannsynlige, og kan forklare en viss summarisk 

behandling av ansiktstrekkene.”69 I “Magdalena Elselenas kjole og portrett”, som ble 

publisert i 2016, uttalte også konservatorene Kari-Anne Pedersen og Marie Fongaard Seim, 

som arbeider ved museet i dag, at Magdalena Elselenas portrett antakelig ble malt etter 

hennes død.70 I den forbindelse viste de til at det bak på portrettet står en liten tekst til minne 

om den lille piken. I “Silke er dog smukkere”, der Kjellberg skrev om Magdalena Elselenas 

kjole og portrett, viste hun til at Jorunn Fossberg mente at maleriet mest sannsynlig var utført 

etter Magdalena Elselenas død.71 Uansett forteller det faktum at både kjolen og portrettet er 

blitt bevart, at barnets identitet for foreldrene og familien må ha blitt knyttet opp til dette 

plagget, mente Kjellberg. Hun hevdet at gjennom drakten, og portrettet av henne i drakten, 

levde Magdalena Elselena videre i familiens bevissthet. 

I Norsk Folkemuseums årsberetning fra 1910, under “Billedavdelingen”, står det å 

lese: “Af de iaar indkomne Billeder maa først og fremst nevnes et Par Malerier, der nærmest 

har Interesse for Dragtens Skyld”.72 Det ene bildet som “har Interesse for Dragtens Skyld, er 

det under Dragtafdelingen nævnte Portræt af Magdalena Elselena Wensell. Billedet er, som 

Bagsiden viser fra 1780-Aarene, og Dragten skriver sig saaledes fra denne Tid.”73 Her virker 

det som om museet legger til grunn at de to gjenstandene ble laget på omtrent samme 

tidspunkt. Dessuten knyttes de to gjenstandene sammen, og det tydeliggjøres at museet anser 

Kjolen som den mest interessante av de to gjenstandene. Det kan nesten virke som om 

portrettet fikk følge med til museet på grunn av den mer betydningsfulle Kjolen. Jeg velger 

imidlertid å tenke at når de to er sammen, blir de begge ekstra interessante. Betydningen av 

Kjolen og portrettet som gjenstandspar ble understreket av Anne Kjellberg: “At både drakt og 

portrett er bevart, forekommer sjelden. Derfor er portrettet av Magdalena Elselena Wensel, 

og kjolen hun bærer på portrettet, som begge er i Norsk Folkemuseums eie, av spesiell 

interesse.”74 

Portrettet har altså en sentral plass i Kjolens liv. Derfor ble også Kjolens følgesvenn 

introdusert såpass tidlig i biografien. De to har fulgt hverandre i en årrekke, og deres historier 

har virket inn på hverandre og er filtrert sammen. Det har slått meg at når museet skriver om 
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Magdalena Elselenas kjole, på sin nettside og i egne publikasjoner, omtales alltid (så vidt jeg 

har sett) samtidig portrettet. På museets nettside står det for eksempel: “Portrettet og kjolen, 

som er i museets samlinger, belyser temaer som barndom og barnedødelighet og kunst- og 

motehistorie i denne tidsperioden.”75 Det er altså de to, i forening, som forteller disse 

historiene. De er knyttet sammen, de utfyller hverandre og er avhengig av hverandre. Uten 

portrettet hadde ikke museet hatt så utførlige opplysninger om Kjolens eier, og uten Kjolen 

ville trolig ikke museet i utgangspunktet ha vært like interessert i portrettet. I dag har de to 

skilt lag, men i mange år sto de hverandre svært nær – de tilhørte den samme familien, de 

ankom museet sammen og i lang tid sto utstilt ved siden av hverandre. I den nye utstillingen 

skal imidlertid rekonstruksjonen overta Kjolens plass, i fremtiden vil det være Kjolens 

dobbeltgjenger som står sammen med Kjolens følgesvenn. 

																																																								
75 Norsk Folkemuseum, «Magdalena Elselenas kjole: Rekonstruksjon av barnekjole fra slutten av 1700-tallet.,»  
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7 Kjolens eier og hennes familie 
Hvem var jenten Magdalena Elselena Wensell som bar Kjolen på sin kropp, og hvem var de 

andre menneskene som omkranset Kjolen på starten av dens liv? I “Magdalena Elselenas 

Portret . . .” skrev Jorunn Fossberg: “akkurat denne pikens miljø vet vi nokså mye om takket 

være opptegnelser som hennes far, farfar, oldefar og tippoldefar har etterlatt seg”.76 Jeg går til 

disse slektsopptegnelsene for å se hva de kan fortelle om Kjolens eier og hennes familie. I 

opptegnelsene omtales hun som Magdalene Elseline, og slektsnavnet staves Wensel.77 Jeg 

fortsetter imidlertid å stave navnet til Kjolens bruker på samme måte som jeg har gjort ellers i 

oppgaven, altså slik: Magdalena Elselena Wensell. 

I slektsopptegnelsene fortalte Magdalena Elselenas far, Carsten T. Wensell, om seg 

selv. I året 1776 begynte han å “Negoicere” for seg selv, og samme år kjøpte han sin 

“iboende Gaard”.78 Eiendommen han kjøpte var Prinsens gate 49 i Trondheim, og det var 

altså dette som ble Magdalena Elselenas hjem da hun kom til verden i 1782. Mange år senere, 

i 1948, ble Klubselskabet Harmonien eier av Prinsens gate 49.79 I en bok som omhandler 

klubbens historie, står det skrevet at eiendommen i Prinsens gate populært er blitt kalt Lille-

Stiftsgården, og at navnet “må sees i forbindelse med en viss likhet mellom detaljeringen av 

denne gården og rokokko-periodens mest markante trønderske byggverk, Schøller-gården, 

den senere Stiftsgård”.80 I sine opptegnelser skrev Carsten T. Wensell: “1778 den 16. 

November Vandt jeg mit Borgerskab”,81 som altså betyr at han fikk borgerskap som 

kjøpmann.82 Også i folketellingen fra 1801 omtales Magdalena Elselenas far som 

“Kiøbmand”.83 I 1785 ble han “opnævnt til 12 Mand”,84 noe som vil si at han ble medlem av 

byrådet, også kalt de eligerende menn, der antallet var tolv.85 Magdalena Elselena og hennes 

familie tilhørte altså Trondheims velhavende borgerskap. 

Magdalena Elselenas far skrev dessuten om sitt privatliv. Han fortalte at han “levede 

som Ungkarl til Aaret 1781” da han giftet seg med Gotta Bergitte Wulff.86 Magdalena 

Elselena kom til verden i 1782 som parets førstefødte barn. Bare tre og et halvt år senere 
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døde hun, og hennes far skrev om dødsfallet: “Dette mit dydige og forstandige Barn maatte 

jeg fra mig ved Døden berøvet efter 17 Dages utstaaet Sygdom den 15. Marts 1786. I hendes 

Alders 3 Aar 22 Maaneder (!); begravet den 23. Marts i Domkirkens stor Gravsted.”87 I 1787 

ble en annen datter født, som ble oppkalt etter sin avdøde søster. Også deres yngste sønn 

døde som barn, bare ti år gammel. Carsten T. Wensell mistet sin kone i 1797 etter 16 års 

ekteskap. Av parets i alt fem barn var det bare den andre Magdalena Elselena som giftet seg 

og fikk barn. Carsten og Gotta Bergitte Wensells to siste barn, en datter og en sønn, forble 

ugifte. Da denne sønnen døde i 1862, hadde han tilbrakt de siste 50 år i 

“Sindssvaghedstilstand”.88 Carsten T. Wensell selv døde i 1828.89 Om familien Wensells 

familieopptegnelser uttalte Fossberg: “som i alle slike gamle opptegnelser får vi et patetisk 

bilde av barnedødeligheten i “de gode gamle dager”.”90 Fossberg var imidlertid av den 

oppfatning at Magdalena Elselena ikke opplevde noen “rystende sorger” i sitt korte liv, og 

henviste i den forbindelse til at Magdalena Elselena hadde hatt “den lykke å komme til 

verden i et velstilt miljø”, der foreldrene “tilhørte Trondheims solide borgerskap”.91 Hvor 

mye Kjolen ble brukt i løpet av Magdalena Elselenas korte og tilsynelatende lykkelige liv, er 

ikke godt å si. Det som imidlertid er sikkert, er at noen av de gjenværende 

familiemedlemmene tok godt vare på Kjolen etter Magdalena Elselenas død, noe som 

muliggjorde at den en dag kunne bli til museumsgjenstand. 
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8 Musealiseringsprosessen 
8.1 Innledning 
I 1910 ankom Kjolen Norsk Folkemuseum. I det øyeblikket Kjolen ble registrert ved museet, 

fikk den en ny identitet – den ble transformert til museumsgjenstand. I museologisk litteratur 

er det flere som har skrevet om transformasjonen, eller forvandlingen, som finner sted når 

gjenstanden innføres i en museumssamling. Blant disse er Anne Eriksen, professor i 

kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, som i Museum: En kulturhistorie uttalte: “Innsamling 

medfører at gjenstanden løftes ut av sin opprinnelige kontekst og flyttes over i en ny kontekst 

– museets.”92 Museumslogikken så å si sluker de faktiske gjenstandene og transformerer dem 

til museumsobjekter, ifølge Eriksen.93 Hun understrekte at gjenstandene underkastes museets 

logikk og tildeles en ny identitet, og at denne forvandlingen begynner i det øyeblikket 

gjenstanden registreres ved museet.94 Også Kerstin Smeds, professor i museologi ved Umeå 

universitet i Sverige, har behandlet denne musealiseringsprosessen. At en gjenstand 

musealiseres vil si at en gjenstand rykkes løs fra sin levende kulturelle og sosiale kontekst og 

plasseres inn i en ny kontekst i museets magasin eller montre, skrev Smeds i “Vad er 

museologi?”.95 Hun påpekte at gjenstanden tilføres nye meninger, en helt ny kontekst, og at 

gjenstanden aldri mer skal anvendes – annet enn som museumsgjenstand.96 Den får et nytt 

“hinsides” liv, og innlemmes i en ny fortelling: museets, den representative kulturens, uttalte 

Smeds.97 

 

8.2 Tigerspranget 
Hvilken kontekst var det så Kjolen i 1910 ble rykket løs fra? På dette tidspunktet hadde det 

gått omtrent 125 år siden Magdalena Elselena bar sin rosa silkekjole. Det vites med sikkerhet 

at Kjolens selger til museet var antikvitetshandleren O. J. Schjerven. Dette fremkommer blant 

annet av Kjolens katalogkort og gjenstandsdatabasen Primus. Men hvordan endte Kjolen opp 

hos ham, og hvor hadde den vært i mellomtiden, undret jeg. Da Kjolen kom til museet var 

den fortsatt i god stand, har jeg blitt fortalt. Dette vitner om at noen må ha tatt godt vare på 

den i alle disse årene. Under mitt praksisopphold ved Norsk Folkemuseum, gjorde jeg en 

																																																								
92 Eriksen, Museum: En kulturhistorie, 136. 
93 Ibid., 138. 
94 Ibid. 
95 Kerstin Smeds, «Vad är museologi?,» Kulturhistorisk tidskrift 90, no. 2 (2007): 66. 
96 Ibid., 66-67. 
97 Ibid., 67. 
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rekke undersøkelser knyttet til Magdalena Elselenas kjole. I den forbindelse oppdaget jeg at 

det fantes en skifteakt fra familien Wensell ved Statsarkivet i Trondheim.98 Kanskje denne 

kunne fortelle meg noe, tenkte (og håpet) jeg. Skifteakten ble skannet og sendt til Norsk 

Folkemuseum. Med bistand fra Monica Mørch, historiker og konservator NMF ved Norsk 

Folkemuseum, studerte jeg dette dokumentet som var skrevet i gotisk håndskrift og dermed 

vanskelig for meg å tyde. Skifteakten inneholdt en rekke interessante opplysninger om hva 

Magdalena Elselenas far etterlot seg da han døde i 1828, men jeg fant dessverre ingen 

opplysninger om Kjolen. I oppgavens teoridel omtalte jeg Judith Clarks alternativer til en 

rettlinjet historiefremstilling. Jeg henter frem igjen Clarks begreper og velger å anse 

undersøkelsene av skifteakten, som ikke førte noen vei, som en blindgate. Dessverre har jeg 

heller ikke funnet andre kilder som kan fortelle om denne fasen av Kjolens liv. Jeg har altså 

forsøkt, men ikke lyktes, i å finne spor etter Kjolen i årene som gikk mellom 1786 og 1910. 

Dermed vet jeg ikke hvilken kontekst Kjolen ble løftet ut av, utover det at den befant seg hos 

antikvitetshandleren Schjerven før den ble solgt til Norsk Folkemuseum. 

I “Hva gjør gjenstandsbiografien?”, der Anne-Sofie Hjemdahl skrev om 

brokadekjolen i draktgalleriet ved Kunstindustrimuseet, henviste Hjemdahl til Bruno Latour 

som hevdet at vi må finne måter å få tingene i tale slik at de tilbyr beskrivelser av seg selv.99 I 

den forbindelse uttalte Hjemdahl at selv om vi vet at brokadekjolen må ha eksistert gjennom 

1700-tallet, har den forholdt seg taus i denne perioden.100 Hun viste til at det tok omtrent to 

hundre år før kjolen skapte spor etter seg. I likhet med brokadekjolen, forholdt også 

Magdalena Elselenas kjole seg taus over en lengre periode. Jeg vet at den eksisterte mellom 

1786–1910, men den førte tydeligvis et anonymt og tilbaketrukket liv i denne perioden. Det 

var ikke mulig å finne måter å få Kjolen i tale, slik Latour oppfordret. 

Ved at jeg ikke har klart å finne ut hvor Kjolen befant seg, hvem som tok vare på den, 

eller hvorfor de gjorde det, etterlates det et tomrom i Kjolens biografi. Kjolens 

udokumenterte fortid – dens tause periode – gjør at jeg blir nødt til å hoppe i tid. Gjennom 

Caroline Evans’ arbeid, Fashion at the Edge, ble jeg introdusert for begrepet “tiger’s leap” 

som tidsmetafor. Også Dr. Ulrich Lehmann anvendte dette begrepet i sin artikkel med tittelen 

“Tigersprung: Fashioning History”. Der skrev han at i det tyske språk brukes Katzensprung 

om noe veldig nært, noe som bare er et steinkast unna. Deretter hevdet han: “In the image of 

the Tigersprung, where the much bigger and more ferocious feline takes one great leap to 
																																																								
98 Skifteakt – Carsten T. Wensell, Trondheim byfogd og -skriver, 1828–1830, Materialet oppbevares hos 
Statsarkivet i Trondheim, SAT/A-0003/1/3/3E/L0041. 
99 Hjemdahl, «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 19. 
100 Ibid. 
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land motionless on a far-away spot, the historical materialist method has thus found its 

precise and poetic metaphor.”101 Jeg henter inspirasjon fra Evans og Lehmann, og med dette 

som bakteppe anser det lange steget som tas – fra tiden da Magdalena Elselena brukte Kjolen 

og frem til Kjolen ankom Norsk Folkemuseum – som et tigersprang. 

 

8.3 Arkivmateriale 
8.3.1 Innledning 
Etter tigerspranget, lander jeg i 1910 – året da Kjolen ble innlemmet i Norsk Folkemuseums 

samling. Da forholdt ikke Kjolen seg lenger taus, men begynte å etterlate spor. For å belyse 

Kjolens musealisering, stiller jeg spørsmål om Kjolen som likner på de spørsmålene jeg ville 

ha stilt om mennesker, slik Kopytoff foreslo i “The cultural biography of things”.102 Jeg spør: 

Hva skjedde med Kjolen da den kom til museet? Mer konkret forsøker jeg å finne ut hvilken 

museumslogikk ble den en del av, og hvilke omdannelser som skjedde med Kjolen i møtet 

med museet og dets praksiser. Til dette anvender jeg materiale hentet fra Norsk 

Folkemuseums arkiv. Med god veiledning fra dokumentasjonsavdelingens medarbeidere, har 

jeg funnet frem til kilder som kan fortelle om Kjolens musealiseringsprosess. 

For å belyse tidligere tiders dokumentasjonsarbeid/praksiser ved Norsk 

Folkemuseum, anvender jeg boken med tittelen Arbeide og ordning i kulturhistoriske 

museer: kort veiledning.103 Boken, som utkom i 1925, er skrevet av Hans Aall, Norsk 

Folkemuseums grunnlegger. Aall var dessuten museets direktør da Kjolen kom til museet. 

Boken er skrevet som veilednings- og lærebok i praktisk arbeid ved kulturhistoriske museer. 

Bokens første hovedkapittel omhandler katalogisering og starter med følgende setning: “Et av 

de viktigste arbeidene ved et museum er katalogisering.”104 Anne Eriksen har uttalt at her 

levnes det liten tvil om at registreringsoppgavene har en helt sentral plass både i 

bevaringsarbeidet og som museumsdefinerende virksomhet.105 

 

8.3.2 Protokollen 
Jeg går først til museumsprotokollen. I sin doktoravhandling, Om “Et av de viktigste arbeider 

ved et museum”: En studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander tok 
																																																								
101 Ulrich Lehmann, «Tigersprung: Fashioning History,» Fashion Theory 3, no. 3 (1999): 305-306. 
102 Kopytoff, «The cultural biography of things: commoditization as process,» 66-67. 
103 Hans Aall, Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer: Kort veiledning  (Oslo: Norske museers 
landsforbund, 1925). 
104 Ibid., 16. 
105 Eriksen, Museum: En kulturhistorie, 141. 
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museologen Janne Werner Olsrud for seg dokumentasjonspraksisene ved Norsk 

Folkemuseum. Der forklarte hun at det var i innføringsboken museumsgjenstanden først ble 

registrert da den kom til museet.106 (Dessuten forklarte hun at innføringsbøkene i dag går 

under fellesbetegnelsen tilvekstprotokoller.) Innføringsboken må finnes i alle museer og den 

forteller oss “alt det vi trenger for å identifisere gjenstanden og videnskapelig sett ha full 

nytte av den”, ifølge Aall.107 Protokollen fra 1910 fremsto dermed som et naturlig 

utgangspunkt for mine undersøkelser. Av protokollteksten fremgår det at Kjolen fikk 

nummeret 878. Teksten er håndskrevet, og ikke spesielt lesbar, dessuten er den noe falmet. 

Jeg tar derfor forbehold om at min gjengivelse av teksten ikke nødvendigvis er helt korrekt. 

Så vidt jeg kan se, står det imidlertid: “Barnedragt i lyserød silke m. hvide prikker m. brun 

prik i, rødbrun silkebord for skjørt og om hals & ærmer samt hvide silkeblonder. – Samme 

dragt hvori no 877 er malt.” Dessuten står det “Tr.hjem” og “O. J. Schjerven”. Protokollen 

viser at det samtidig hadde kommet inn en rekke andre gjenstander, som i likhet med Kjolen, 

hadde blitt solgt til museet av O. J. Schjerven. Schjerven drev tydeligvis med oppkjøp og 

videresalg av antikviteter. 

Kjolen fikk altså benevnelsen barnedrakt, og for å markere betydningen av dette, er 

ordet understreket. Kjolen hadde dessuten blitt tildelt et eget nummer – en unik identitet som 

ville gjøre det mulig å skille den fra andre gjenstander i museets samling. I sin bok skrev 

Aall: “Når gjenstander erhverves til museer, skal de snarest mulig skrives inn i 

innføringsboken i den rekkefølge hvori de er kommet. Samtidig gies de numre som de alltid 

beholder.”108 Videre anbefalte han: “Nummeringen kan være fortløpende eller begynne med 

nr. 1 hvert år, f. e. 1–16 = nr. 1 i 1916.”109 Kjolens nummer forteller altså at den var den 

878ende gjenstanden som kom til Norsk Folkemuseum det året. Identitetsnummer NF.1910-

0878 skulle den “alltid” beholde. Kjolen ble dessuten knyttet til gjenstanden med nummeret 

877, det vil si portrettet av Magdalena Elselena. 

 

8.3.3 Katalogkortet 
I tillegg til å bli dokumentert i protokollen, fikk Kjolen et eget katalogkort. Katalogkortet 

inneholder samme grunnleggende informasjon som protokollen, men er mer utarbeidet enn 

																																																								
106 Janne Werner Olsrud, «Om «Et av de viktigste arbeider ved et museum»: En studie av 
dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander» (Dr.gradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2018), 
81. 
107 Aall, Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer: Kort veiledning, 16. 
108 Ibid., 17. 
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protokollen. Systematiseringen av kortkatalogen er produsert av museets katalogkontor 

gjennom tiden, mens utfyllende informasjon er gjort av fagpersonale på respektive 

gjenstandsområder, fortalte en av dokumentasjonsavdelingens medarbeidere meg. 

Kortkatalogen er dynamisk. Det var altså mulig å legge til flere opplysninger etterhvert, noe 

det også ble gjort for Kjolen. Katalogkortet inneholder en mengde utfyllende opplysninger 

signert Eli Holtsmark og datert 1970. Jeg forholder meg først og fremst til det fysiske 

katalogkortet som oppbevares i museets arkiv. Som studentpraktikant fikk jeg anledning til å 

undersøke og ta kopier av dette kortet. Dessuten finnes teksten fra katalogkortet digitalt, dette 

fikk jeg tilgang til ved å følge lenken “Tekst fra katalogkort” i Primus. Det slo meg at når det 

gjelder museets katalogiseringssystem, kan det også kanskje tales om originaler og kopier – 

ved at de fysiske katalogkortene anses som originale, mens senere tilkomne digitale utgaver, 

som er basert på de fysiske kortene, anses som kopier. 

Kjolens katalogkort inneholder både tekst og bilder. Informasjonen er skrevet med 

skrivemaskin, dessuten inneholder kortet enkelte håndskrevne opplysninger som 

sannsynligvis har blitt påført i ettertid. I katalogkortet har Kjolen fått betegnelsen 

“pikekjole”. (Den digitale katalogteksten har en litt annerledes oppbygging ved at det der 

finnes ulike felt til utfylling. I gjenstandsfeltet står det “pikekjole”. I tillegg finnes det et eget 

felt som kalles “Klass (Jesp.)” hvor det står: “N2 Pikedrakt, kjoler”.) Under “pikekjole” gis 

det følgende beskrivelse: “baklukket, slep. Atlas, rosa m. hvitt og sort mønster. Ryggl: 85 cm 

og Livv ca.: 60 cm”. Her beskrives altså mønsteret som hvitt og sort, mens det i protokollen 

sto at silken hadde hvite prikker med brun prikk i. Jeg vet ikke hva denne forskjellen i 

beskrivelsen av mønsterets farge skyldes, jeg kan bare konstatere at jeg opplevde prikkene 

som sorte da jeg undersøkte kjolen. Videre inneholder katalogkortet blant annet informasjon 

om brukssted (Trondheim), datering (ca. 1785) og navnet på selgeren til museet (O. J. 

Schjerven). Mange av opplysningene, som var å finne om Kjolen i protokollen, går altså 

igjen. Katalogkortet gir imidlertid også nye opplysninger. Blant annet er det med håndskrift 

tilføyet at Kjolen er utstilt i Bysamlingen, 1. etasje. 

Noe som straks fanget min oppmerksomhet, var det lille svart/hvitt fotografiet som er 

pålimt katalogkortet. I sin avhandling skrev Olsrud at å ta et fotografi ble en måte å foreta en 

“objektiv” dokumentasjon av gjenstanden på.110 Den ene gjenstanden skulle være i fokus, 

uten forstyrrende elementer.111 Med dette in mente, undersøkte jeg fotografiet av Kjolen. I 

																																																								
110 Olsrud, «Om «Et av de viktigste arbeider ved et museum»: En studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren 
av museumsgjenstander,» 107. 
111 Ibid., 109. 



	30	

fotografiet er Kjolen plassert for seg selv. Det er ingen andre ting, mennesker eller andre 

forstyrrende elementer rundt den. Kjolen er avfotografert på en hodeløs byste, muligens den 

samme bysten som ble brukt i Bysamlingen. Den er stilt opp mot en ensfarget lys (trolig hvit) 

vegg. Den vises forfra, men står svakt skråstilt. Det tydeliggjøres at Kjolen er plassert slik for 

å bli fotografert – for å bli dokumentert. 

Både i Liv i museet og “Hva gjør gjenstandsbiografien?” omtalte Anne-Sofie 

Hjemdahl et fotografi som ble tatt i forbindelse med Kunstindustrimuseets jubileumsutstilling 

i 1952.112 Bildet viser brokadekjolen sammen med en herredrakt. I det stiliserte fotografiet er 

de to draktene stilt opp sammen mot en anonym og hvit vegg samt rensket for synlig kropp, 

skrev Hjemdahl.113 Hun hevdet at brokadekjolen ble hva museologen Vera Grahn har 

karakterisert som musealt faktum, noe som innebærer at museets ting framstår som hele, 

uforanderlige og singulære vitnesbyrd over forhold i fortiden.114 Hva som ligger i dette 

begrepet utdypes i Hjemdahls doktoravhandling. Ifølge Hjemdahl understreker Grahn at 

begrepet relaterer seg til musealisering, men der musealisering fortrinnsvis betoner utvalgs- 

og institusjonaliseringsprosessen, knytter Grahn i begrepet “museale fakta” an til momentet 

av allmenn offentliggjøring som ligger i det å etablere ting som fakta.115 Ved å trekke 

paralleller mellom bildet av brokadekjolen og bildet av Magdalena Elselenas kjole, som ble 

brukt i katalogkortet, hevder jeg at fotograferingen var med på å omdanne Kjolen til et 

vitenskapelig objekt og til et “musealt faktum”. 

Videre inneholder katalogkortet en rekke utfyllende opplysninger signert Eli 

Holtsmark og datert 1970. Her oppgis det blant annet flere litteraturreferanser, og det 

henvises til portrettet av Magdalena Elselena. I den forbindelse gis det opplysninger om 

Kjolens bruker – hva hun het, når hun levde, hvor gammel hun ble, og hvem hun var datter 

av. Deretter står det: “iflg. oppl. er hun malt i denne kjolen”. Ved siden av teksten som 

omhandler portrettet, er det plassert et lite bilde av portrettet der man kan se Magdalena 

Elselena i sin kjole. Igjen understrekes altså sammenhengen mellom de to gjenstandene.  

Det er dessuten inntatt en lang beskrivelse av Kjolens materiale, søm og konstruksjon, samt 

flere flotte mønstertegninger. Her har altså museet dokumentert Kjolen på detaljnivå. Siden 

denne informasjonen er såpass omfattende, gjør jeg ikke noe forsøk på å gjengi alt som står 

der. Det jeg imidlertid gjør før jeg går videre, er å sette ord på noen tanker jeg gjorde meg da 
																																																								
112 Se Hjemdahl, «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 28. og  
«Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær, 1928-1960» (Dr.gradsavhandling, 
Universitetet i Oslo, 2013), 253. 
113 «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 29. 
114 Ibid., 30. 
115 Hjemdahl, «Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær, 1928-1960,» 36-37. 
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jeg leste den omfattende beskrivelsen. Her er jeg særlig opptatt av hva enkelte av de 

utfyllende opplysningene, som er fra 1970, kan fortelle meg i dag om Kjolens fortid. I mine 

undersøkelser knyttet til Kjolen, har jeg forsøkt å finne ut når Kjolen begynte å miste sin 

farge. (Siden fotografiet som jeg omtalte ovenfor er i svart/hvitt, forteller dessverre ikke det 

noe om Kjolens farge på daværende tidspunkt.) Jeg la merke til at det i katalogkortets 

utfyllende opplysninger finnes et eget punkt vedrørende Kjolens stand. Der står det: “God, 

men stoffet meget falmet. Opprinnelig sterkt rosenrød.” Dermed fikk jeg vite at Kjolen på 

daværende tidspunkt (altså i 1970) hadde mistet mye av sin farge. Til tross for at Kjolen var 

“meget falmet”, fortsatte imidlertid museet å stille den ut. Det gikk fortsatt mange år før 

museet besluttet at Kjolen skulle legges på magasin, noe jeg kommer tilbake senere i 

oppgaven. 

Jeg har dessuten forsøkt å finne opplysninger om Kjolens tilblivelse – om hvor den 

ble til, og om hvem som kan ha laget den. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å finne 

svar på disse spørsmålene. Jeg vet når den ble til, i katalogkortet dateres Kjolen som allerede 

nevnt til ca. 1785. Kortet inneholder imidlertid ikke opplysninger om hvor den ble til. Dette 

ble særlig synlig for meg da jeg studerte den digitaliserte katalogteksten, der feltet for 

produksjonssted hadde blitt stående tomt. I Holtsmarks sømtekniske beskrivelse fant jeg 

imidlertid en opplysning som kunne si litt mer om Kjolens tilblivelse. I forbindelse med at 

Holtsmark foretok sin oppmåling av Magdalena Elselenas kjole, ble det skrevet: “Ant. 

Profesjonell”. Denne opplysningen kan altså fortelle noe om hvem som laget Kjolen, eller i 

det minste hva slags type person det dreide seg om. Slik jeg tolker denne opplysningen, ble 

Kjolen antakelig sydd av en skredder. 

 

8.3.4 Årsberetningen 
Kjolen etterlot nok et spor i forbindelse med at den kom til Norsk Folkemuseum. Den 

omtales nemlig i museets årsberetning fra 1910. I kapitlet om “Samlingernes Forøgelse” står 

det: “Til Dragtafdelingen er indkjøbt en Barnedragt af lyserød Silke med hvide Prikker.”116 

Videre blir det fortalt at den har tilhørt Magdalena Elselena Wensell, født i Trondheim 1782 

og død 1786. “Dragten skulde saaledes skrive sig fra denne Tid.”117 Også i årsberetningen 

knyttes Kjolen til portrettet av Magdalena Elselena: “Under Billedafdelingen er omtalt et iaar 
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indkjøbt Maleri, som forestiller hende, og hun er malt i samme Dragt, som den Museet nu er 

Eier af.”118 Kjolens ankomst til museet er altså grundig dokumentert. 

 

8.3.5 Primus 
Som del av mine undersøkelser av arkivmaterialet ved Norsk Folkemuseum, har jeg i tillegg 

undersøkt hvilken informasjon som finnes om Kjolen i Primus. Som Olsrud skrev i sin 

avhandling, er Primus den dokumentasjonsteknologien Norsk Folkemuseum bruker i dag.119 

Hun tilføyde at dette er en samlingsforvaltningsbase som håndterer de prosesser som 

gjenstanden inngår i på museet, som aksesjon, utstilling, magasinering og utlån, i tillegg til 

dokumenteringen av den. Jeg tar ikke for meg all informasjonen om Kjolen som er å finne i 

Primus, men nevner kun enkelte opplysninger, først og fremst de opplysningene som er nye 

eller skiller seg fra det som sto i Kjolens katalogkort. For det første fremgår det at Kjolen har 

fått ny plassering, ifølge Primus er den i dag å finne på museets sentralmagasin. I tillegg er 

det lagt inn flere nye fotografier (blant annet detaljbilder av Kjolen). Det jeg imidlertid syntes 

var aller mest interessant, var at Kjolen her hadde fått ny betegnelse. I Primus betegnes den 

nemlig som “Kjole”. Under punktet Klassifisering vises det i tillegg til en presisert betegnelse 

(“Barnekjole”), samt en alternativ betegnelse (“KAT: Betegnelse fra katalogkort: Pikekjole”.) 

Dessuten er det lagt inn tre såkalte emneord: “Barnetøy, Motedrakt, barn”. Kjolen har altså 

gått fra å være barnedragt, til å bli pikekjole, for deretter å bli betegnet som kjole. Samtidig 

har den dessuten blitt tildelt flere emneord.120 

Av disse emneordene er det særlig ett jeg ønsker å ta tak i, nemlig motedrakt. Mer 

konkret tenker jeg da på hva det innebærer at Kjolen defineres som motedrakt. I artikkelen 

“Museer, drakt og tid” forklarte Bjørn Sverre Hol Haugen: “De draktene som sorteres etter 

tid kalles motedrakt og de som sorteres etter sted kalles folkedrakt.”121 Også i sin 

drakthistoriske doktorgradsavhandling behandlet Haugen begrepsapparatet som knyttes til 

historisk bekledning. Der uttalte han at begrepsparet folkedrakt og motedrakt har stått sentralt 

i norsk kulturhistorisk forskning gjennom mange år, der stedet og den geografiske 

avgrensingen er det viktigste kjennetegnet på folkedrakt, mens tid og hvordan en klespraksis 
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endres i takt med europeiske stilidealer er tilsvarende for motedrakt.122 Begrepet motedrakt 

ble riktignok ikke anvendt i det eldre arkivmaterialet, men at Kjolen er å betrakte som en 

motedrakt ble blant annet tydeliggjort ved at den ble knyttet til tid – øverst i Kjolens 

katalogkort står det, som allerede nevnt, skrevet “ca. 1785”. Dessuten ble Kjolen knyttet til 

byen, i både protokollen og katalogkoret står det at Kjolen ble brukt i byen Trondheim. Her 

er ikke min hensikt å fremheve hvilken by Kjolen ble brukt i, det jeg forsøker å fremheve er 

at Kjolen var en bysak, og ikke en bygdesak. Både når det gjaldt ordningen av katalogkortene 

og ordningen av samlingene anvendte nemlig Hans Aall følgende prinsipp: bysaker skulle 

ordnes kronologisk, mens bygdesaker skulle ordnes etter sted.123 Ved å være motedrakt ble 

Kjolen gjort til del av museets kronologisk ordnete bysamling. Og som Aall selv påpekte, 

fikk byrommene “et sterkt tidshistorisk preg”.124 Nøyaktig hvilken tidsperiode og stilepoke 

Kjolen ble satt til å representere, kommer jeg tilbake til i kapitlet om Kjolens 

utstillingskarriere. I sin behandling av Aalls bok Arbeide og ordning i kulturhistoriske 

museer, påpekte Anne Eriksen at systematikken fra registreringen trekkes videre inn i kapitlet 

om samlingens ordning og derfra videre til beskrivelsen av utstillingsteknikk. Hun uttalte: 

“Kategoriseringen blir dermed langt mer enn bare navnsetting til praktisk og intern bruk. Den 

forteller hva gjenstanden dypest sett er, og hva den heretter skal brukes og forstås som – av 

både museets folk og publikum. Forvandlingen er gjennomgående og allmenngyldig.”125 

 

8.4 Et vendepunkt i Kjolens liv 
Fra det øyeblikket Kjolen ble del av Norsk Folkemuseums samling, fikk den en ny identitet. 

Den ble forvandlet til museumsgjenstand, og dessuten til en kulturhistorisk gjenstand ved at 

Norsk Folkemuseum er et kulturhistorisk museum. Den hadde i tillegg fått en ny geografisk 

tilhørighet. Kjolen hadde ikke lenger bare tilknytning til Trondheim, sitt hjemsted, i 1910 

fikk den dessuten tilknytning til et nytt sted – til sitt nye bosted på Bygdøy i Oslo der Norsk 

Folkemuseum befinner seg. Der ble Kjolen underkastet museets logikk. Som min 

undersøkelse av arkivmaterialet har vist, inngikk Kjolen i en rekke av museets 

dokumentasjonspraksiser – den ble tildelt nummer og betegnelse(r), og ble registrert, 

katalogisert og fotografert. Senere ble Kjolen også gitt en sømteknisk beskrivelse, og det ble 

																																																								
122 «Virkningsfulle tekstiler - i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet» (Dr.gradsavhandling, 
Universitetet i Oslo, 2014), 92. 
123 Eriksen, Museum: En kulturhistorie, 143. og Aall, Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer: Kort 
veiledning, 22 og 29-31. 
124 Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer: Kort veiledning, 31. 
125 Eriksen, Museum: En kulturhistorie, 143. 
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laget mønstertegninger av den. Gjennom disse praksisene ble Kjolen transformert – Kjolen 

var ikke lenger en bruksgjenstand. 

Kopytoff, og andre som i ettertid har anvendt teorien som han formulerte, poengterte 

at det er viktig å peke ut og løfte frem sentrale og skjellsettende øyeblikk, begivenheter og 

handlinger som innleder og avgrenser perioder.126 Det biografiske perspektivet fokuserer på 

tydelige skifter, og særlig Kopytoff trekker frem eierskiftet som en avgjørende hendelse og et 

skifte i tingens biografi.127 Hjemdahl viste imidlertid at tingene ikke behøver å ha byttet eier 

for å bli tillagt nye meninger.128 Situasjonen for brokadekjolen var at den ikke hadde vært 

gjennom markante eierskifter, den var hele tiden i privat eie og ble omsider deponert til 

museet i 1984. For Magdalena Elselenas kjole var imidlertid situasjonen en annen. Kjolens 

eierskifte innebar et markant skifte og brudd. Frem til da hadde Kjolen vært en 

bruksgjenstand, dette til tross for at det trolig var lenge siden den hadde blitt båret, og dermed 

blitt anvendt til sin tiltenkte bruk. Etter Magdalena Elselenas død, fungerte trolig Kjolen først 

og fremst som en minnegjenstand, ved at barnets identitet for foreldrene og familien ble 

knyttet opp til dette plagget, slik som Anne Kjellberg foreslo.129 Men også dette kan anses 

som en form for bruk. Det slo meg at på sett og vis, kan en antikvitetshandler som Schjerven 

betraktes som en samler, og ikke som en bruker av gjenstanden. Til dette vil jeg imidlertid 

anføre at også Schjerven brukte gjenstanden, blant annet ved å anvende Kjolen i 

forretningsøyemed. Hans bruk var økonomisk motivert, og endte med en transaksjon – et 

markant eierskifte. 

I “Objects and the museum” strukturerte Samuel J. M. M. Alberti sitt arbeid i henhold 

til tre faser i et museumsobjekts liv.130 Jeg er ikke i like stor grad opptatt av å dele Kjolens liv 

inn i ulike faser som følger etter hverandre i tid. Likevel løfter jeg frem Kjolens innlemmelse 

i Norsk Folkemuseums samling som et skjellsettende øyeblikk som innledet en ny periode, 

eller ny fase, for å bruke Albertis uttrykk. Da Kjolen ble innlemmet i museets samling, ble 

den del av en helt ny og annerledes praksis. Hendelsen virket førende for dens videre livsløp. 

Jeg velger å anse denne avgjørende hendelsen som et vendepunkt i Kjolens liv. 

																																																								
126Kopytoff, «The cultural biography of things: commoditization as process,» 66-67. Se også for eksempel 
Lyngø, «Tilsynekomst av sammenfiltrende kategorier - Adam Egede-Nissens fosterhinne,» 198-199. 
127 Se Kopytoff, «The cultural biography of things: commoditization as process,» 86. og Hjemdahl, «Hva gjør 
gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 17. 
128 «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 17 og 25. 
129 Kjellberg, «Silke er dog smukkere,» 112. 
130 Alberti, «Objects and the Museum,» 561. 
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9 Kjolens utstillingskarriere 
9.1 Innledning 
Under mitt feltarbeid ved Norsk Folkemuseum ønsket jeg å finne ut mer om Kjolens tidligere 

karriere som utstilt gjenstand. Hvordan hadde livet artet seg for Kjolen etter at den kom til 

museet i 1910? Hvor stor andel av sitt liv der hadde Kjolen tilbrakt i offentligheten ved å stå 

utstilt, og hvor lenge hadde den ført et mer tilbaketrukket liv på museets magasin? Det ble 

tidlig klart for meg at Kjolen i mange år hadde vært del av museets tidligere utstilling som ble 

kalt Bysamlingen. Dette ble jeg fortalt av konservatorene ved museet. Dessuten ble Kjolens 

langvarige fremvisning fremhevet på museets nettside der det står: “Silkekjolen, som ikke 

bare er gammel men ekstra falmet og skjør etter en årrekke på utstilling i den gamle 

“Bysamlingen”, kan ikke lenger stilles ut.”131 Det har i tillegg blitt skrevet en rekke artikler 

og bokkapitler der medarbeidere ved Norsk Folkemuseum gir opplysninger om Magdalena 

Elselenas kjoles fortid ved museet, blant annet “Magdalena Elselenas kjole og portrett” som 

ble publisert i Museumsbulletinen i 2016. Der skrev Kari-Anne Pedersen og Marie Fongaard 

Seim at det “unike gjenstandsparet” i mange år var utstilt i den gamle Bysamilingen.132  

Jeg håpet å få vite nøyaktig hvor lenge Kjolen hadde stått utstilt. Dessuten ønsket jeg å få vite 

mer om museets tidligere utstillingspraksis. Hvordan hadde museet brukt Kjolen i 

utstillingen? Hvilke historier ønsket museet å fortelle gjennom den? Hvilke andre gjenstander 

sto utstilt sammen med den? Hadde Kjolen og portrettet fulgt hverandre hele veien? Hvilke 

verktøy anvendte museet for å fortelle om Kjolen i sin gamle utstilling, ble det for eksempel 

brukt tekst eller andre hjelpemidler for å formidle opplysninger om Kjolen til publikum? Og 

ikke minst – hvordan skulle jeg finne opplysninger om Kjolens tid i Bysamlingen? 

 

9.2 Spor etter Kjolen i museets førere 
Mitt første steg var å undersøke om det fantes utstillingskataloger eller lignende trykksaker 

fra den gamle utstillingen. Ved å besøke museets dokumentasjonsavdeling oppdaget jeg at 

Norsk Folkemuseum i flere år hadde laget såkalte “førere”.133 Disse førerne gir blant annet 

opplysninger om hvordan Bysamlingen var ordnet, og forteller om enkelte gjenstander som 

fantes i utstillingens ulike rom. Mitt håp var altså at Kjolen ble nevnt i en av museets førere. 

Jeg begynte med føreren fra 1914 siden dette var året da den nye utstillingsbygningen åpnet. 
																																																								
131 Norsk Folkemuseum, «Magdalena Elselenas kjole: Rekonstruksjon av barnekjole fra slutten av 1700-tallet.». 
132 Pedersen og  Seim, «Magdalena Elselenas kjole og portrett,» 22. 
133 Norsk Folkemuseums førere er tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (bokhylla.no) 
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Føreren inneholder et eget punkt om utstillingens rom og gjenstander fra Louis XVI-tiden, en 

periode som ifølge føreren varte fra 1780 til 1800. Siden Kjolen er datert til ca. 1785, studerte 

jeg denne delen av føreren nærmere. Der kunne jeg lese: “I den store vindusmonter, 133, er 

utstillet samtidige dragter. Damedragterne, 134, har endnu bevart 1700-aarenes statelige 

karakter og rike stoffer.”134 Hverken Kjolen, eller andre barnedrakter fra denne tiden, nevnes 

imidlertid i føreren fra 1914. Føreren fra 1925 inneholder den samme setningen om 

damedraktene (som sitert ovenfor), men med følgende tilføyelse på slutten av setningen: “det 

samme gjelder barnedrakterne, 135.”135 Hvorvidt Kjolen er en av barnedraktene det her siktes 

til, vet jeg imidlertid ikke. 

Først i føreren fra 1938 fant jeg konkrete spor etter Kjolen. Her er Louis XVI-tiden 

datert til 1775–1800. Periodens oppstartstidspunkt sies altså å være fem år tidligere enn det 

som ble oppgitt i føreren fra 1914. Oversikten for denne perioden inneholder et eget punkt 

om draktmonter 251, der det står: “Den utstilte barnedrakt er gjengitt på portrettet i neste 

rum.”136 Rommet som det her siktes til, er rom 252 fra “Stiftsgården”. I opplysningene som 

gis om dette rommet, kunne jeg lese: “Barneportrettet forestiller Magdalena Elselena Wensell 

(1782–1786); jfr. draktmonter 251.”137 Dermed fikk jeg bekreftet, skriftlig, at både Kjolen og 

portrettet var med i utstillingen. 

Gjennom samtaler med flere av museets konservatorer har jeg fått inntrykk av at 

Kjolen har stått utstilt i Bysamlingen helt fra begynnelsen av. Selv om Kjolen ikke nevnes 

eksplisitt i de tidligste førerne, er det altså grunn til å tro den var med i utstillingen også før 

1938. Noe av det interessante ved opplysningene som ble gitt i føreren fra 1938, er at det så 

tydelig fremgår at Kjolen og portrettet på dette tidspunktet var adskilte. De var begge med i 

utstillingen, men portrettet befant seg altså i neste rom. Dermed fikk jeg vite at to 

følgesvennene, i motsetning til det jeg i utgangspunktet trodde, ikke alltid hadde stått utstilt 

side om side i Bysamlingen. 

 

9.3 Gjenforeningen 
I min søken etter flere opplysninger om Kjolens liv i Bysamlingen, fant jeg en ledetråd i 

artikkelen skrevet av Pedersen og Seim. De skrev nemlig at et “fotografi fra 1952 viser 

																																																								
134 Norsk Folkemuseum, Illustrert fører med kart  (Kristiania: Kirste & Sieberths bok- og kunstrykkeri, 1914), 
24. 
135 Fører med kart  (Oslo: Kirstes boktrykkeri, 1925), 15. 
136 Fører med kart  (Oslo: Emil Mostue A/S boktrykkeri, 1938). 
137 Ibid. 
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portrettet og den lille barnedrakten blant store, voksne rokokkodrakter i monter”.138 Ved å 

lese artikkelen fikk jeg dermed vite at det fantes et fotografi som viste at Kjolen og portrettet 

sto utstilt sammen i 1952. Fotografiet som forfatterne henviste til, er inntatt i artikkelen og 

finnes dessuten i Primus.139 Lengst til venstre i svart/hvitt-fotografiet kunne jeg se Kjolen 

utstilt på en byste (se bilde nedenfor – figur 2). På veggen, rett bak Kjolen, henger portrettet 

av Magdalena Elselena. På et eller annet tidspunkt mellom 1938 og 1952 har altså Kjolen og 

dens følgesvenn blitt gjenforent. 

Jeg bestemte meg for å søke i Primus for å se om jeg kunne finne flere fotografier 

som ville gi meg mer konkrete opplysninger om når denne gjenforeningen hadde funnet sted. 

Torgeir Kjos, konservatorstipendiat i Kulturhistorisk seksjon, bisto meg i dette 

“detektivarbeidet”. Sammen studerte vi fotografier og gamle plantegninger av 

utstillingslokalet. Etterhvert kom vi over et fotografi fra Bysamlingen der vi oppdaget Kjolen 

nederst i fotografiets høyre hjørne.140 Fotografiet viser, ifølge motivbeskrivelsen i Primus, en 

“Monter med drakter i Louis Seize-stil fra Bysamlingen på Norsk Folkemuseum i 1949.” Så 

vidt jeg kan forstå, må dette være draktmonter nr. 251 som omtales i museets fører fra 1938. 

Vi fant dessuten et fotografi, datert 1935, der Magdalena Elselenas portrett så vidt kunne 

skimtes.141 Ifølge motivbeskrivelsen er dette et fotografi av “Interiør fra Stiftsgården i 

Rådhusgata 13 i Oslo som utstilt i Bysamlingen på Norsk Folkemuseum. Motivet viser 

diverse møbler stilt langs veggene, portretter og en lysekrone i forgrunnen.” (I disse to 

fotografiene var altså Kjolen og portrettet plassert i overensstemmelse med det som ble 

beskrevet i føreren fra 1938.) At det finnes et fotografi fra 1949 der Kjolen er utstilt uten 

portrettet ved sin side, og at det i tillegg finnes et fotografi fra 1952 der portrettet og Kjolen 

er utstilt i samme monter, fortalte meg at det må ha funnet sted en omorganisering av 

utstillingen en gang mellom 1949 og 1952. Det må altså ha vært i forbindelse med denne 

omorganiseringen at Kjolen og portrettet ble gjenforent. 

																																																								
138 Pedersen og  Seim, «Magdalena Elselenas kjole og portrett,» 22. 
139 Fotografiet har identifikasjonsnummer NF.05009-004. 
140 Fotografiet har identifikasjonsnummer NF.04454-004. 
141 Fotografiet har identifikasjonsnummer NF.01780-021. 
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Figur 2. Foto: Astrid Bugge/Norsk Folkemuseum. Fra Bysamlingen (1952). 

	

9.4 Kjolens naboer i Bysamlingen 
For å belyse hvordan museet utstilte Kjolen i sin gamle utstilling, studerer jeg fotografiet som 

viser Kjolen slik den sto utstilt i Bysamlingen i 1952. Jeg er blant annet opptatt av hvilke 

gjenstander som omkranset Kjolen under dens tidligere karriere som utstilt gjenstand. Jeg 

velger å betrakte disse gjenstandene som Kjolens forhenværende naboer, kanskje kan de 

dessuten anses som Kjolens forhenværende kolleger. Først tar jeg imidlertid med noen få ord 

om hvilken fortelling museet presenterte i sin gamle utstilling. I Norsk Folkemuseums fører 

fra 1938 fortelles det innledningsvis at Bysamlingen omfatter hjemkulturen i byene fra 

reformasjonstiden og frem til omkring 1900. Videre sto det å lese: “På herregårder og enkelte 

storgårder og hos embedsmenn på landsbygden var rummene ofte utstyrt som i byene; de er 

derfor regnet med her.”142 Det uttales at det er “selve miljøet for denne overklassekulturen en 

har forsøkt å få frem”.143 I tillegg fortelles det at samlingene er ordnet kronologisk enten i 

fortløpende utstillingsrom eller i ekte interiører. 

Ved å studere fotografiet (samt et annet fotografi med samme motiv, men tatt fra en 

annen vinkel144) ser jeg at Kjolen står utstilt i en stor monter sammen med flere andre 

																																																								
142 Norsk Folkemuseum, Fører med kart. 
143 Ibid. 
144 Dette fotografiet har nummeret NF.04837-001. 
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gjenstander, først og fremst andre drakter. Blant de i alt ni draktene, er kvinnedraktene i 

overveldende flertall. I “Gender considerations in fashion history exhibitions”, et kapittel i 

boken Fashion and Museums: Theory and Practice, skrev Julia Petrov: “Although a 

wardrobe is a gender-non-specific piece of furniture, the public wardrobe of the museum has 

overwhelmingly been gendered female.”145 Norsk Folkemuseums utstilling av motedrakter 

anno 1952 er altså i tråd med Petrovs beskrivelse. Kun én enslig mannsdrakt, som for øvrig 

mangler benklær, er å finne i draktmonteren. Han er plassert bakerst i et hjørne, og står 

nærmest litt bortgjemt bak et bord. På bordet er det plassert en punsjbolle og flere glass. 

Tanken har kanskje vært å skape inntrykk av at det her er dekket til selskap, men i 

draktmonteren er det ikke mannsdrakten som er festens midtpunkt. 

Foruten Kjolen, inneholder draktmonteren nok en barnedrakt – en guttedrakt. I likhet 

med Kjolen har guttedrakten, som er en frakk, fått en sentral plassering. De står begge på 

første rad. Jeg gjenfinner guttedrakten i gjenstandsdatabasen Primus. Der står det skrevet at 

frakken antakelig tilhørte en gutt på 4–5 år, og at den ble brukt i Kjolens hjemby Trondheim. 

Guttedrakten er imidlertid eldre enn Kjolen, den ble trolig brukt i 1745–60 årene.146 Mellom 

disse to barnedraktene troner to kvinnedrakter, den ene er en rød cape i silke som er vevd i 

Spitalfields i 1751–52.147 Dessuten står det tre par damesko lengst fremme i monteren. Ved 

siden av guttedrakten er det plassert en stol, og på monterens bakre vegg henger det et slags 

teppe eller duk. Hvorfor teppet/duken og stolen er plassert i draktmonteren, er ikke godt å si. 

Kanskje har tanken vært at de skal danne en ramme rundt draktene, eller skape liv. Etter min 

mening er virkningen nærmest den motsatte. Særlig stolen, som ingen sitter i, skaper et 

inntrykk av tomhet. Den virker nesten som en påminner om at kroppene inni draktene er 

livløse, og at den tomme stolen kommer til å bli stående nettopp tom. På veggen bak Kjolen 

er det imidlertid plassert en gjenstand som har en klar sammenheng med sin nærmeste nabo i 

utstillingen. Der henger nemlig portrettet som viser barnet som en gang bar Kjolen. De er 

altså sammen, men samtidig skaper måten de er oppstilt på, en viss distanse dem i mellom – 

Kjolen har sin rygg vendt mot følgesvennen portrettet. 

Kjolen er montert på en hodeløs byste – en utstillingsteknikk som er helt i tråd med 

det som museets grunnlegger, Hans Aall, anbefalte i sin veiledning Arbeide og ordning i 

kulturhistoriske museer fra 1925. Der skrev han: “Hoder av voks eller annet stoff bruker vi 

																																																								
145 Julia Petrov, «Gender considerations in fashion history exhibitions,» i Fashion and Museums: Theory and 
Practice, red. Marie Riegels Melchior og  Birgitta Svensson (New York: Bloomsbury, 2014), 77. 
146 Gjenstandsnummer: NF.1924-0747A 
147 Gjenstandsnummer: NF.1935-0518 
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ikke, da de lett gir et litt uhyggelig inntrykk som om der stod døde mennesker i skapene.”148 

En liten etikett er plassert på gulvet foran Kjolen. Magdalena Elselenas kjole har blitt tildelt 

tallet “9”. Jeg vil tro at tallet henviste til en tekstplansje etc., men dette er kun en antakelse og 

ikke noe jeg kan si med sikkerhet. Under en samtale med Erika Ravne Scott, Kari Telste og 

Marie Fongaard Seim, som alle arbeider i Kulturhistorisk seksjon, spurte jeg om i hvilken 

grad det ble brukt tekster i Bysamlingen. De fortalte at det var lite tekst i Bysamlingen, og at 

de tekstene som fantes der var meget kortfattede (kun basisopplysninger). Kunnskapen ble 

løftet frem i omvisninger, fortalte de. I Hans Aalls veiledning i museumsarbeid understrekte 

han at bruken av etiketter ikke måtte overdrives. Han uttalte: “Etikettene må ikke trekke 

interessen vekk fra det kulturhistoriske helhetsbilde som vi søker å gi i et rum, en systematisk 

gruppe e.l.”.149 Han mente dessuten at etikettenes innhold bør være “så kort som mulig”.150 

Litt senere hevdet han: “Omvisning er selvfølgelig en meget god måte å føre besøkende inn i 

samlingene på.”151 Selv om Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer ble skrevet i 1925, 

beskriver den en utstillingsteknikk som trolig var i bruk ved Norsk Folkemuseum lenge etter 

at Aall skrev sin veiledning. Det virker som om Aalls synspunkter i lang tid, også etter hans 

død i 1946, virket førende for hvordan museet ble drevet. Det Ragnar Pedersen skrev i 

“Fremveksten av kulturhistorisk forskning ved Norsk Folkemuseum” bekreftet dette 

inntrykket. Der uttalte nemlig Pedersen at i den tiden han arbeidet ved Norsk Folkemuseum 

“var det lett å iaktta at museumssyn, drift og praktiske arbeidsmåter gikk tilbake til Hans 

Aalls tid”.152 

I den kronologiske ordnete Bysamlingen ble altså de besøkende tatt med på en 

stilhistorisk vandring der Kjolens hovedoppgave først og fremt var å være en representant for 

en bestemt epoke og et bestemt samfunnssjikt. Nøyaktig hvilken stilepoke Kjolen ble satt til å 

representere, har imidlertid endret seg over tid. I 1952-fotografiets motivbeskrivelse i Primus 

sto det: “Monter med klesdrakter i barokk- og rokokkostil”, og i det samme fotografiets 

katalogkort sto: “Monter for drakter i rokokko-tiden”. I museets førere, og i 

motivbeskrivelsen til fotografiet fra 1949, omtalte imidlertid museet Kjolen som en drakt i 

Louis XVI-stil. Kjolen gjør altså ulike tider. Den beholder riktignok hele tiden sin datering, 

det vil si 1785, men den har blitt satt til å representere ulike stilhistoriske perioder. 

 

																																																								
148 Aall, Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer: Kort veiledning, 45. 
149 Ibid., 50. 
150 Ibid., 51. 
151 Ibid. 
152 Pedersen, «Fremveksten av kulturhistorisk forskning ved Norsk Folkemuseum,» 17. 
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9.5 En utstillingskarriere går mot slutten 
I sin artikkel gjorde Kari-Anne Pedersen og Marie Fongaard Seim meg oppmerksom på en 

annen interessant opplysning vedrørende Kjolens utstillingskarriere. Der nevnte de at Kjolen 

og portrettet ikke bare ble utstilt i Bysamlingen, men også i den temporære utstillingen “Den 

Store barnedåpen. Norske dåpsdrakter gjennom tidene” i 1990–91, og deretter i den faste 

leketøysutstillingen.153 Videre skrev de at etter “en årrekke på utstilling måtte kjolen legges 

på magasin i svært skjør og falmet tilstand”.154 Så langt visste jeg altså at Kjolen ble plassert 

på magasin en eller annen gang etter 1991. 

Jeg ønsket å finne det konkrete årstallet, og håpet at et fotografi av Kjolen og 

portrettet, som brukes på museets nettside og i flere av museets nyere publikasjoner, kunne gi 

meg opplysninger om avslutningen på Kjolens utstillingskarriere (se fotografiet nedenfor – 

figur 3).155 På dette fotografiet er Kjolen plassert stående oppå et bord. Kjolens bakside er 

vendt mot kameraet, og på veggen i bakgrunnen henger portrettet. Her er altså gjenstandene 

plassert annerledes enn det jeg hadde sett i fotografiene fra Bysamlingen. På fotografiet er det 

en helt annen dynamikk mellom Kjolen og dens gamle følgesvenn, her er de er vendt mot 

hverandre, som om de betrakter hverandre. Dessuten gjør denne oppstillingen at fotografiets 

betrakter får tatt Kjolens bakside i øyesyn, en side av Kjolen som er like vakker og 

forseggjort som dens forside. Jeg var nysgjerrig på når, og i hvilken sammenheng, Kjolen var 

plassert på denne måten. Anne-Lise Reinsfelt står oppført som fotograf, men jeg fant ingen 

datering. Fotografiet er i farger, noe som fortalte meg at det var av nyere dato enn 

fotografiene fra Bysamlingen, som alle er i svart/hvitt. Ved å studere fotografiet nærmere, 

kunne jeg skimte flekker på Kjolens skjørt, noe som også tilsa at bildet var tatt nokså sent i 

Kjolens karriere. 

Jeg spurte Kari-Anne Pedersen om hun visste når dette fotografiet ble tatt. Da vi satt 

sammen på hennes kontor for å studere fotografiet, påpekte hun at her er Kjolen fortsatt på en 

byste, sannsynligvis den samme som ble brukt i tidligere utstillinger. Hun kommenterte 

dessuten at Kjolen ikke står i monter, noe som tilsier at gjenstandene ikke har stått slik i 

utstillingssammenheng, men at de trolig var plassert på denne måten i anledning 

fotograferingen. I samme øyeblikk kom Morten Bing, leder i Kulturhistorisk seksjon, gående 

forbi. Han tok også del i samtalen, og mente at dette fotografiet ble tatt i forbindelse med 

utgivelsen av museets jubileumsbok som ble utgitt i 1993. Da jeg tok en nærmere titt på 
																																																								
153 Pedersen og  Seim, «Magdalena Elselenas kjole og portrett,» 22. 
154 Ibid., 22-23. 
155 Fotografiet har nummeret NF.27127-001. 
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denne boken, oppdaget jeg at bildet var å finne i “Til minne om Magdalena Elselena, 3 år” i 

jubileumsboken.156 Jeg har ikke funnet noen nyere fotografier av Kjolen der den fortsatt er på 

sin byste. I senere fotografier, i hvert fall de som jeg har funnet, er Kjolen alltid plassert 

liggende. Jeg vet at disse bildene er av nokså ny dato fordi de dokumenterer den pågående 

prosessen med å lage rekonstruksjonen av Kjolen. Kanskje markerer dermed fotografiet fra 

jubileumsboken, på sett og vis, slutten på Kjolens lange karriere som utstilt gjenstand? 

Fotografiet som ble tatt til jubileumsboken er i hvert fall det siste sporet jeg har funnet som 

vitner om denne fasen av Kjolens liv – mye tyder på at Kjolen ble lagt på magasin kort tid 

etter at fotografiet ble tatt. 

																																																								
156 Fossberg, «Til minne om Magdalena Elselena, 3 år,». 
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Figur 3. Foto: Anne-Lise Reinsfelt/Norsk Folkemuseum. 
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10 Dobbeltgjengeren 
10.1 Innledning 
I dette kapitlet behandler jeg Kjolens nåværende situasjon og dens fremtidsutsikter. I dag har 

den originale kjolen som Magdalena Elselena bar, inntatt en slags pensjonisttilværelse – den 

har avsluttet sin utstillingskarriere og tilbringer sine dager på museets magasin for å hvile. Av 

Kjolens livshistorie fremkommer det at den langvarige utstillingen av Kjolen har forringet 

dens tilstand. Selv om Kjolen ikke lenger kan utstilles, har imidlertid museet ønsket å ha den 

med videre i den nye utstillingen, men da i form av en kopi. I fremtiden vil det være en 

rekonstruksjon som skal møte publikum, og det vil være rekonstruksjonen som skal stå utstilt 

sammen med portrettet, Kjolens følgesvenn over mange år. I den nye utstillingen vil 

rekonstruksjonen dessuten få følge av andre gjenstander som stammer fra Magdalena 

Elselenas hjem i Prinsensgate 49 i Trondheim. 

Jeg velger å anse, og fra nå av stort sett omtale, rekonstruksjonen som Kjolens 

dobbeltgjenger – den skal ha samme utseende som Kjolen tidligere hadde. Kanskje kan den 

også betraktes som en slags arvtaker eller erstatter ved at den i enkelte henseende skal ta 

Kjolens plass. Den trer inn på vegne av Kjolen, men den deler ikke Kjolens historie. Fra 

første stund av vil dobbeltgjengeren være en museumsgjenstand, den vil aldri være en 

bruksgjenstand slik Kjolen en gang var. Den vil ikke bæres og formes av en levende kropp, 

og den har ikke vært i hendende på den personen det handler om. I det ytre vil den fremstå 

som en 1700-talls kjole, men den blir til i en helt annen tid. Dobbeltgjengeren er ennå ikke 

ferdig sydd, og jeg har dermed ikke sett den. Hvordan publikum og andre opplever 

dobbeltgjengeren, kan jeg ikke vite noe om. Her forteller jeg imidlertid litt om arbeidet med å 

lage Kjolens dobbeltgjenger, og planene for hvordan den skal utstilles i TidsRom. Dessuten 

vil jeg diskutere hvilken rolle og funksjon Kjolen kan anses å ha i dag. 

 

10.2 Kjolens respons på en lang utstillingskarriere 
Før jeg går videre, gjør jeg meg noen betraktninger rundt bakgrunnen for at Kjolen ikke 

lenger skal brukes i utstillingssammenheng. Først og fremst er Kjolen lagt på magasin slik at 

den kan bevares for evigheten. Dette fremgår blant annet av Erika Ravne Scotts uttalelse som 

er hentet fra en artikkel publisert i Museumsbulletinen fra 2009: “kjolen er meget falmet og 



	 45	

skjør og må beskyttes for å kunne bevares”.157 I artikkelen “Untouchable: Creating Desire 

and Knowledge in Museum Costume and Textile Exhibitions” fra 2008 omtalte Alexandra 

Palmer, Ph.D. og Senior Curator ved Royal Ontario Museum, ulike utfordringer som knytter 

seg til utstilling av drakter og tekstiler. Hun skrev blant annet at lys svekker fibre og bleker 

farger. Palmer uttalte: “Conservation is best achieved by leaving materials lying in drawers in 

the dark, whilst animation and public display undeniably contributes to a more rapid 

deterioration.”158 I en artikkel som ble publisert i Museumsbulletinen i 2016, der Kari-Anne 

Pedersen og Marie Fongaard Seim viste til at kjolen måtte legges på magasin i svært skjør og 

falmet tilstand etter en årrekke på utstilling, tilføyde de at kunnskap om slitasje på utstilte 

tekstiler har endret seg de siste tiårene og at utstillingspraksisen i dag er en annen en 

tidligere.159 Museet anser det altså ikke lenger som forsvarlig å utstille drakter over så lang 

tid. Implisitt i museets uttalelser om at Kjolen måtte legges på magasin i svært skjør og 

falmet tilstand, mener jeg at museet dessuten sier at Kjolen ikke lenger er “fin nok” til å 

brukes i den nye utstillingen. Kjolen anses altså ikke lenger som presentabel eller egnet til 

fremvisning. Da jeg studerte Kjolen på museets magasin, så jeg selv hvor skjoldete, falmet og 

flekkete den er i dag. Den har grånet, ser sliten ut og bærer preg av overeksponering. 

Jeg vil trekke paralleller til museumskarrieren til en annen gjenstand ved Norsk 

Folkemuseum. I sin gjenstandsbiografi om Rolstadloftet skrev Ruud og Planke at i 2006 lakk 

loftets tak som en sil.160 Etter å ha vært gjort til gjenstand for museal forvaltning og de 

tilhørende sterkt vekslende idealer for restaurering gjennom 120 år, ga loftet omsider sin 

respons: det holdt på å kollapse, forklarte de. Videre uttalte Ruud og Planke: “Det var nesten 

som om loftet talte til museets folk: nei, nå vil jeg ikke mer, skjønner dere ikke hvordan jeg 

bør behandles, så kan det være det samme med hele museumstilværelsen!”161 Med 

inspirasjon fra Ruud og Planke hevder jeg at Kjolen, i likhet med Rolstadloftet, omsider ga 

sin respons. Dermed tenker jeg at Kjolen, etter å ha mistet sin farge som følge av at museet 

hadde latt den stå utstilt i en årrekke, sa: Nei, nå vil jeg ikke mer, slik kan dere ikke fortsette å 

behandle meg, nå er det på tide at jeg får hvile! Jeg hevder selvsagt ikke at Kjolen faktisk 

ropte, og derved handlet selv. Min påstand er at Kjolen, gjennom forfatningen den var i 

(falmet, skjoldete osv.), med sin tilstedeværelse, forlangte å ha bli hørt. Men Kjolen hadde da 

allerede ropt i lang tid, kan det innvendes. Som Kjolens katalogkort viste, skrev Eli 
																																																								
157 Scott, «Magdalena Elselena: En liten pike i voksen kjole,» 21. 
158 Alexandra Palmer, «Untouchable: Creating Desire and Knowledge in Museum Costume and Textile 
Exhibitions,» Fashion Theory 12, no. 1 (2008): 36. 
159 Pedersen og  Seim, «Magdalena Elselenas kjole og portrett,» 22-24. 
160 Ruud og  Planke, «Rolstadloftet: En vitenskapelig biografi,» 52. 
161 Ibid. 
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Holtsmark allerede i 1970 at Kjolens stoff var meget falmet. Hvorfor reagerte ikke museets 

medarbeidere tidligere? Hvorfor valgte museet å la den bli stående i Bysamlingen, og 

dessuten ta den med i Den Store Barnedåpen og i den faste leketøysutstillingen? Jeg vil tro at 

museet anså historien som kunne fortelles gjennom Kjolen, som spesielt viktig og “god” og at 

museet av den grunn fortsatte å bruke Kjolen i sine utstillinger. Det virker altså som om 

museet lenge lot formidlingshensyn gå foran bevaringshensyn. En medvirkende årsak må ha 

vært at museet ikke tidligere hadde den samme kunnskapen om slitasje på tekstiler som det 

har i dag, slik Pedersen og Seim påpekte i sin artikkel. Jeg ser for meg at Kjolens rop tiltok i 

styrke i takt med at dens farge falmet – fra lavmælt jamring til høylytte utrop. Til slutt ropte 

den omsider høyt nok – endelig reagerte museets folk og la den på magasin. På dette 

tidspunktet hadde ikke museet lenger noe valg. Ved at Kjolen i seg selv omsider virket 

tilbake, og ga sin respons, fremtvang den en handling fra museets side. 

 

10.3 Dobbeltgjengeren i TidsRom 
Ved oppstarten av mitt praksisopphold ved Norsk Folkemuseum tok førstekonservatorene 

Erika Ravne Scott og Kari Telste meg med inn i Bybygg, utstillingsbygningen som er under 

renovering. Der var arbeidet med å skape TidsRom godt i gang. Når bygningen gjenåpner i 

2020, vil TidsRom fylle hele 1. og 2. etasje. Over 3000 kulturhistoriske gjenstander og seks 

autentiske stueinteriører fra museets store samling av by- og embetskultur skal være med i 

den store nye utstillingen.162 Da Scott og Telste viste meg rundt i utstillingslokalene, fortalte 

de om utstillingens utforming, hovedlinjer og gjennomgående perspektiver. Et overordnet 

grep i utstillingen er å fortelle den store historien gjennom mange små historier, forklarte de 

meg. 

Utstillingsarealene er inndelt i ni soner. I de enkelte sonene skal sammenstillinger av 

gjenstander veksle mellom interiører med familiehistorier. Særlig interessant for meg ble det 

da vi kom til utstillingslokalets tredje sal (sone 3). Det er nemlig her Kjolens dobbeltgjenger 

skal stå utstilt. I museets prosjektskisse om TidsRom (internt dokument) kunne jeg lese at 

publikum her vil presenteres for menneskene bak betegnelsen borgerskap og embetsstand, 

hvor de kom fra og hvordan de viste seg frem.163 Videre kunne jeg lese at portretter, drakt og 

drakttilbehør, speil og andre gjenstander skal vise det norske borgerskapets og 

embetsstandens selvrepresentasjoner knyttet til økende luksusforbruk og fremveksten av 

																																																								
162 Norsk Folkemuseum, «TidsRom 1600-1914. Borgerskap og embetsstand». 
163 Kilde: Internt dokument: «TidsRom. Prosjektskisse.» 
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forbrukersamfunnet. Sone 3 skal formes som en tydelig kronologisk vandring i stil og smak, 

mote og trender gjennom 300 år, og består av tre elementer. Det ene elementet er en stor 

monter som skal inneholde 7–8 familiefortellinger som strekker seg fra 1600–1900. I 

prosjektskissen sto det at utgangspunktet er portretter og gjenstander som familien har eid 

og/eller andre tidstypiske gjenstander som setter familien inn i en historisk/tematisk kontekst. 

Det er altså i denne monteren Kjolens dobbeltgjenger skal plasseres. Her skal den settes inn i 

en kronologisk fremstilling, der den settes til å representere 1700-tallet, og der portrettet av 

Magdalena Elselena skal brukes som utgangspunkt. Å skape et samspill mellom portrett og 

gjenstand har vært et bevisst grep, ble jeg fortalt av Marie Fongaard Seim, en av 

konservatorene ved Norsk Folkemuseum som jobber med forberedelsene til TidsRom. 

Under feltarbeidet på Norsk Folkemuseum fikk jeg vite at drakt i montre skal på 

skall/byster, mens drakt i interiører skal på dukker med hoder. Draktene i interiørene er der 

for å skape liv i rommet, ble jeg fortalt. Museet har altså valgt en annen utstillingsteknikk for 

draktene som skal utstilles i interiørene enn for draktene som skal utstilles i montre. Kjolens 

dobbeltgjenger skal som nevnt stå i monter, noe som betyr at den skal utstilles på en byste. 

Ved at portrettet, Kjolens gamle følgesvenn, plasseres ved siden av dobbeltgjengeren vil 

publikum gis et bilde av Kjolens tidligere eier. Slik får beskueren et inntrykk av Magdalena 

Elselenas ansikt, hennes hårfrisyre, og hennes kroppsfasong og holdning, uten at dette 

inntrykket blir forstyrret av en dukke med hode. 

Av andre planer som er lagt for utstillingen, kan det nevnes at gjenstands- og 

familiehistorier vil bli utdypet gjennom digitale virkemidler (skjerm med touch-funksjon). 

Her kan det legges inn tekst, bilder, film og animasjoner. Ifølge et internt arbeidsdokument, 

som skisserer en foreløpig gjenstandstekst for portrettet, vil publikum få opplyst at 

Magdalena Elselena var fra Trondheim og at hun døde i 1786 etter 17 dager med sykdom, 

bare tre år gammel.164 Det vil fortelles at på slutten av 1700-tallet var barnedødeligheten 

svært høy og rammet selv velstående familier. Dessuten vil det stå at foreldrene fikk malt et 

portrett av datteren, antakelig som et minne etter hennes død. I forhold til Bysamlingen, der 

det kun ble brukt korte gjenstandstekster, vil den nye utstillingen altså være mye 

personorientert. Hvis gjenstandsteksten blir slik den er skissert i museets interne dokument, 

vil publikum dessuten får opplyst at i maleriet er Magdalena Elselena kledd i en rosa 

rokokkokjole av silkeatlask med mønster i svart og hvitt med burgunderrøde pyntebånd, og at 

kjolen hun har på seg har blitt bevart sammen med portrettet. Denne gjenstandsteksten 

																																																								
164 Kilde: Internt dokument: «3.05 Langmonter 1700.» 
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gjelder portrettet, og her plasseres altså Kjolen i rokokkotiden, og presenteres ikke som en 

kjole i Louis XVI-stil slik det ble gjort for Kjolen på starten av dens museumskarriere (i 

museets førere og motivbeskrivelsen i fotografiet av Kjolen i Bysamlingen fra 1949).  

Foreløpig vet jeg ikke nøyaktig hvilken gjenstandstekst som vil følge selve rekonstruksjonen, 

Kjolens dobbeltgjenger, i den nye utstillingen. Konservatorene som arbeider med 

planleggingen av utstillingen fortalte meg imidlertid at det tydelig skal fremgå at kjolen som 

utstilles er en rekonstruksjon, og ikke den bevarte Kjolen. Jeg spurte om selve prosessen og 

arbeidet med å lage kopien også skulle presenteres for publikum. Mye av arbeidet som er 

utført for å lage Kjolens dobbeltgjenger har nemlig blitt dokumentert. Det finnes blant annet 

fotografier av silkevevingseksperten Julie Holyoke fra Firenze som kom til Norsk 

Folkemuseum for å analysere Kjolen for å se om det var mulig å gjenskape stoffet. Disse 

bildene er allerede å finne på museets nettside.165 Dessuten har museet film som viser 

produksjonen/vevingen av stoffet. Også selve prosessen med å sy kjolen skal dokumenteres 

av museets fotograf. Jeg ble fortalt at museet planlegger å vise enkelte av disse 

bildene/filmene via en av de omtalte skjermene som vil være tilgjengelige for publikum i 

utstillingen. Dermed gis publikum et innblikk i arbeidet som har foregått bak kulissene, og 

om håndverket som kreves får å lage en rekonstruksjon. 

 

10.4 Hvorfor lage en kopi? 
Å lage en rekonstruksjon av Kjolen er et tidkrevende og kostbart prosjekt som det er mulig å 

gjennomføre takket være støtte fra Norsk Folkemuseums venneforening.166 Ved at Norsk 

Folkemuseum bruker så mye ressurser på å lage en rekonstruksjon av Kjolen, viser og 

signaliserer museet at Kjolen er viktig for den nye utstillingen. (Det er interessant å merke 

seg at det ikke avsettes på langt nær like mye ressurser til produksjonen av de andre 

draktkopiene som skal være med i TidsRom.) Jeg ønsket å forstå hvorfor museet anser 

akkurat denne kjolen som så viktig for utstillingen. For det første er det klart Kjolen er viktig 

fordi det finnes så få bevarte barneklær fra denne tiden. Søk i DigitaltMuseum viser at 

barneklær fra 1700-tallet er sjeldne. Under en samtale med Erika Ravne Scott påpekte hun at 

det lite drakter i museets samlinger som går så langt tilbake i tid, og forklarte at det er derfor 

det lages kopier. Hun tilføyde at drakten i seg selv er veldig forseggjort, og at den er en 

representant for det sjiktet utstillingen omhandler. 

																																																								
165 Norsk Folkemuseum, «Magdalena Elselenas kjole: Rekonstruksjon av barnekjole fra slutten av 1700-tallet.». 
166 Ibid. 
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Bakgrunnen for at det lages en kopi av Kjolen til den nye utstillingen forklares 

nærmere av Kari-Anne Pedersen og Marie Fongaard Seim i “Magdalena Elselenas kjole og 

portrett”. Der skrev de at Magdalena Elselenas portrett og kjole belyser temaer som barndom, 

barnedødelighet, kunst- og motehistorie.167 Deretter uttalte de at dette gjør gjenstandene 

viktige i den nye utstillingen i Bybygg. Pedersen og Seim fortalte at de i arbeidet med 

gjenstandsutvelgelsen til utstillingen, også hadde kommet over andre gjenstander etter 

familien Wensell i samlingen, noe som ifølge dem vil utvide fortellingen om Magdalena 

Elselena ytterligere. (Hvilke gjenstander dette er, kommer jeg tilbake til.) Pedersen og Seim 

uttalte deretter: “Ettersom kjolen ikke lenger kan stilles ut, er det viktig å få laget en kopi.”168 

Slik jeg tolker dette utsagnet, anser museet denne gjenstanden som en essensiell brikke i den 

utvidete historien det ønsker å fortelle i sin nye utstilling. Uten drakten ville historiens 

viktigste bidragsyter ha manglet, og derfor lages det en dobbeltgjenger som kan tre inn på 

vegne av Kjolen. 

 

10.5 Arbeidet med å lage Kjolens dobbeltgjenger 
Da jeg hadde mitt praksisopphold ved Norsk Folkemuseum, var museet kommet et godt 

stykke på vei med å lage Kjolens dobbeltgjenger. I “Magdalena Elselenas kjole og portrett” 

beskrives arbeidet med å lage rekonstruksjonen nærmere.169 Der skrev Kari-Anne Pedersen 

og Marie Fongaard Seim at å rekonstruere tekstiler er en komplisert og tidkrevende oppgave. 

De tilføyde at alle ledd i prosessen må være så nær opp til originalen som mulig, fra 

råmaterialet, til spinning og farging av tråd og til slutt veving av stoffet. Pedersen og Seim 

fortalte at eksperter de innledningsvis konsulterte med, mente at stoffet måtte veves for hånd, 

og at det var først da museet fikk kontakt med Julie Holyoke i Firenze at de fikk vite at det 

var mulig å maskinveve stoffet. Å bestemme den riktige rosafargen var også en utfordring, 

fortsatte Pedersen og Seim. De tilføyde at Holyoke hadde vært klar på at Magdalena 

Elselenas portrett i seg selv var en viktig kilde for å finne tilbake til den riktige fargen. 

Stoffet er nå ferdigvevet og har ankommet Norsk Folkemuseum. Neste skritt er å sy 

kjolen som skal bli Kjolens dobbeltgjenger. Dette arbeidet skal utføres av skredderen Tommy 

Olsson som har bistått museet i mange år, blant annet på Ibsenmuseet og Eidsvoll 1814.170 

Jeg møtte Tommy Olsson i forbindelse med at han var innom museet for å gjøre forberedelser 

																																																								
167 Pedersen og  Seim, «Magdalena Elselenas kjole og portrett,» 24. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
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til dette arbeidet. Han fortalte meg at rekonstruksjonen skal sys for hånd. Både Tommy 

Olsson og Kari-Anne Pedersen har fortalt meg at målet er å lage en kjole som er så lik den 

originale kjolen som overhodet mulig. Enkelte elementer er imidlertid vanskelig å gjenskape, 

for eksempel er det vanskelig å få tak i såkalte fiskeben/hvalbarder til avstiving av livstykket. 

I rekonstruksjonen vil det derfor sannsynligvis brukes plast, kunne Olsson og Pedersen 

fortelle meg. I sin artikkel skrev Pedersen og Seim at museet har utviklet kompetanse på 

rekonstruksjon av tekstiler gjennom de tyve siste årene, men at dette er desidert det mest 

kompliserte prosjektet de har satt i gang.171 

 

10.6 Et naboskap som byr på usamtidig samtidighet 
Portrettet og Kjolen har vært naboer tidligere ved at de to lenge sto utstilt ved siden av 

hverandre i Bysamlingen. I TidsRom er det dobbeltgjengeren, og ikke Kjolen, som skal holde 

portrettet med selskap. Som omtalt av Pedersen og Seim i “Magdalena Elselenas kjole og 

portrett”, vil rekonstruksjonen og portrettet dessuten få følge av enkelte andre gjenstander fra 

familien Wensells hjem i Trondheim. Gjenstandene det dreier seg om er en kaffekanne172 og 

en skje173. Av databasen Primus fremgår det at kaffekannen er datert til ca. 1760 og er 

produsert av Jørgen Lemand (1733–1780) i Trondheim. I Norsk Folkemuseums årsberetning 

står det dessuten å lese at det i 1910 hadde innkommet en “Kaffekande” som har tilhørt 

familien Wensell.174 For portrettets del blir dette dermed en slags gjenforening. Disse 

gjenstandene kommer fra samme tid og samme sted som portrettet. Portrettet, kaffekannen og 

skjeen har omgått hverandre før, og de har hatt relasjoner til de samme menneskene. Ikke 

bare tilhørte de den samme familien, men de har også det til felles at de ble solgt til museet 

av den samme antikvitetshandleren. De ankom Norsk Folkemuseum sammen i 1910, og de 

skal nå stå utstilt sammen i sone 3s langmonter. For dobbeltgjengeren vil situasjonen være en 

annen. Den har ikke tidligere omgått og interagert med portrettet og de andre gjenstandene 

etter familien Wensell – den har aldri befunnet seg hos familien Wensell i Trondheim på 

1700-tallet, den kom ikke sammen med de andre gjenstandene til museet i 1910, og den har 

ikke tidligere vært utstilt sammen med noen av dem. Dobbeltgjengeren har ikke inngått i de 

praksisene som Kjolen var del av. Dermed blir ikke dette en gjenforening for 

																																																								
171 Ibid. 
172 Gjenstandsnummer: NF.1910-0881 
173 Gjenstandsnummer: NF.1910-0885 
174 Norsk Folkemuseum, Foreningen for Norsk Folkemuseum: Beretning om Foreningens Virksomhed 1910, 24. 
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dobbeltgjengeren sin del, men snarere et første møte (som byr på muligheten til å skape nye 

relasjoner). 

I “Øyeblikkets historie: Om antropologiske og historiske tider” skrev professor i 

kulturhistorie ved Universitetet i Oslo Helge Jordheim at all samtidighet kan bare være “en 

samtidighet av det usamtidige, en Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, som det heter i den 

tyske tradisjonen, f. eks. hos historikeren og historieteoretikeren Reinhart Koselleck”.175 

Analytisk er forestillingen om det samtidiges usamtidighet en kombinasjon av to forskjellige 

tidsoppfatninger, “øyeblikkts tid” og “den kumulative, lineære tiden”, tilføyde Jordheim. I 

“Museer, drakt og tid” skrev Bjørn Sverre Hol Haugen om såkalte lauslommer.176 Med støtte 

hos Reinhart Koselleck argumenterte han for at når en lomme fra 1700-tallet brukes til en 

brudekjole med preg av 1830-årenes mote, byr sammensetningen på en usamtidig 

samtidighet. Videre skrev Haugen at slik Koselleck definerer det, er det også mange tider 

samlet sammen i en gjenstand, et konsept eller en praksis, og de kan ofte leses av som sjikt 

eller lag av tid. Deretter tilføyde Haugen: “De er likevel utvilsomt til stede i sin tid – de er 

samtidige.”177 Også jeg låner Kosellecks begrep. Etter min mening kan sammensetningen av 

Kjolens dobbeltgjenger og gjenstandene etter familien Wensell, slik de skal stå utstilt i 

TidsRom, anses som en praksis som vil by på en usamtidig samtidighet. Dette mener jeg 

fordi gjenstandene vil være samtidige, men bære med seg ulike tider. Dobbeltgjengeren og de 

andre gjenstandene vil alle være tilstede i utstillingen til samme tid, men mens 

dobbeltgjengeren nettopp vil ha blitt til, vil de andre gjenstandene bære med seg tidligere 

tider inn i den nye sammenhengen. Slik jeg ser det, vil Kjolens dobbeltgjenger i seg selv by 

på en usamtidig samtidighet, ved at den vil bli laget i en bestemt tid (på 2000-tallet), mens 

den skal representere en helt annen (1700-tallet). I fortellingen som museet skal presentere 

om familien Wensell, vil dobbeltgjengeren altså være med på å representere samme tid i 

historien som sine naboer i utstillingen, til tross for at den vil være fra nåtiden. 

I den nevnte årsberetningen står det dessuten at det var kommet inn noen silhuetter 

som opprinnelig tilhørte familien Wensell.178 Blant disse er en silhuett som museet vurderer å 

utstille sammen med de andre gjenstandene etter familien Wensell. Silhuetten er fra 1803, 

den skriver seg altså fra tiden etter Magdalena Elselenas død, og viser trolig familiens 

dalevende medlemmer. Ser man silhuetten i sammenheng med familiens slektsopptegnelser, 

																																																								
175 Helge Jordheim, «Øyeblikkets historie: Om antropologiske og historiske tider,» Norsk antropologisk 
tidsskrift 23, no. 1 (2012): 58. 
176 Haugen, «Museer, drakt og tid,» 79-80. 
177 Ibid., 80. 
178 Norsk Folkemuseum, Foreningen for Norsk Folkemuseum: Beretning om Foreningens Virksomhed 1910, 28. 
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virker det sannsynlig at personene i silhuetten er Magdalena Elselenas far, Carsten T. 

Wensell, og de fire barna som fortsatt var i live i 1803. Magdalena Elselenas mor var død på 

daværende tidspunkt. Etter min mening er silhuetten interessant av flere grunner. Ikke bare 

viser den Magdalena Elselenas familiemedlemmer, men den viser også så tydelig hvordan 

moten har endret seg i løpet av tiden mellom Magdalena Elselena bar Kjolen på midten av 

1780-tallet til hennes søstre ble fremstilt i silhuetten på begynnelsen av 1800-tallet. Deres 

kjoler har et helt annet snitt; de har høye liv og smalere skjørt. Dermed viser silhuetten at på 

denne tiden hadde empirestilen fått innpass blant Trondheims borgerskap og elite – i 1803 

ville altså Kjolen ha vært umoderne. Dersom museet bestemmer seg for å ha med silhuetten, 

vil den dessuten bringe inn nok en tid i naboskapet. Den er som nevnt fra 1803, altså en 

annen tid enn både de andre gjenstandene etter familien Wensell og rekonstruksjonen. 

Dermed vil også silhuetten være med på å gjøre dette til et naboskap som byr på usamtidig 

samtidighet. 

 

10.7 Fremtidige roller 
Nøyaktig hva fremtiden vil bringe, er umulig å vite. Det er imidlertid klart at Kjolens liv har 

tatt en ny vending etter at den ble plassert på museets magasin. Samtidig er et nytt liv i ferd 

med å ta til. Parallelt med at Kjolen fortsetter sitt liv på museets magasin, noe som forlenger 

dens liv, skrider arbeidet med å lage rekonstruksjonen frem. Det er med Kjolen som forbilde 

at dens dobbeltgjenger blir til. Dermed anser jeg Kjolen som spiren til det nye livet som er i 

emning. Kjolen og dobbeltgjengeren vil peke tilbake på hverandre. De vil begge to være 

gjenstander i Norsk Folkemuseums samling, men de vil oppholde seg i ulike 

museumsbygninger og ha ulike funksjoner. Kjolen spiller ikke lenger den samme rollen som 

den gjorde tidligere – den fører ikke lenger et liv i offentligheten, og publikum kan ikke 

lenger oppleve den i utstillingssammenheng. Til å videreføre denne oppgaven vil den få hjelp 

av sin dobbeltgjenger. Samtidig har ikke Kjolen helt mistet sin utadrettete rolle etter at den 

ble plassert på magasin, den er blant annet tilgjengelig for publikum via DigitaltMuseum.179 

Dessuten har Kjolen fortsatt en annen viktig funksjon – den har verdi som historisk kilde. 

Kjolen kan brukes i forskningsøyemed. Det vil fortsatt være mulig å ta den frem for å studere 

den og lære av den. Dermed vil Kjolen, også i fremtiden, fungere som kunnskapsbærer. Før 

biografien om Magdalena Elselenas kjole tar slutt, vender jeg tilbake i tid og belyser nok en 

praksis som Kjolen har vært del av. 

																																																								
179 https://digitaltmuseum.no/011023134986/kjole 
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11 På utlån til Kunstindustrimuseet 
Biografien følger, som nevnt tidligere, min utforskning av Kjolens liv. Den er dermed ikke en 

kronologisk fremstilling og ender heller ikke med Kjolens nåværende situasjon. Her, helt mot 

slutten av biografien, vender jeg tilbake til året 1933. Jeg anvender igjen et av alternativene 

til den rette linje som ble fremsatt av Judith Clark, og denne gangen dreier det seg altså om en 

vending. Under utforskningen av Kjolens liv, da arbeidet med masteroppgaven begynte å 

nærme seg slutten, ble jeg kjent med opplysninger om Kjolens fortid som frem til da hadde 

vært ukjente for meg. Ved å lese en gammel utgave av avisen Tidens Tegn fikk jeg vite at 

Kjolen i 1933 hadde blitt utlånt til Kunstindustrimuseet i Oslo.180 Avisartikkelen, som er 

datert tirsdag 14. november 1933, er ikke tilgjengelig på internett, men kan leses i 

Nasjonalbibliotekets lokaler. Under overskriften “Hvordan barna saa ut i gamle dage” sto det 

følgende: “Under dr. Grevenors utmerkede veiledning var der fra klokken 1 igår i 

Kunstindustrimuseet adgang til å beskue “gamle” barn – bli bekjent med hvordan de så ut i 

årene 1600–1900, gjennom et nett lite portrettgalleri på omkr. 20 barnebilleder.” Av 

avisartikkelen fremgår det at portrettet av Magdalena Elselena var med i dette 

portrettgalleriet: “galleriets lille primadonna var Trondhjemsfrøkenen Magdalena Elselena 

Wensel, i en kjole fra 1770, som fremdeles er bevart og blir fremvist idag klokken halv tre på 

en søt lyslevende liten modell”. Avisartikkelen forteller altså ikke bare at portrettet var med 

til Kunstindustrimuseet, men at også Kjolen ble vist frem – og at den til og med ble presentert 

på et levende menneske. 

Jeg ønsket selvsagt å finne ut mer om denne begivenheten, og det slo med at 

arrangementet som omtales i Tidens Tegn, måtte være det samme som det Anne-Sofie 

Hjemdahl har skrevet om i flere av sine arbeider. I sin doktoravhandling Liv i museet, samt i 

“Da motedrakt ble historie i Kunstindustrimuseet - Om å etablere kunnskap med ting” og 

“Hva gjør gjenstandsbiografien?”, omtalte Hjemdahl arrangementet “Drakt og dans – 

bydrakten i Norge fra 1700–1900” som fant sted ved Kunstindustrimuseet i tiden 10.–19. 

november 1933.181 Ifølge Hjemdahl var draktarrangementet storslått, det gikk over 10 dager 

og viste 1700-, 1800-, og 1900-talls drakter frem på levende mennesker.182 Det ble holdt egne 

draktparader, danseoppvisninger og draktdemonstrasjoner, i tillegg var det foredrag, en egen 

																																																								
180 «Hvordan barna saa ut i gamle dager,», Tidens Tegn, 14.11. 1933, 8. 
181 Hjemdahl, «Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær, 1928-1960,» 93-161., «Da 
motedrakt ble historie i Kunstindustrimuseet - om å etablere kunnskap med ting,» Heimen, no. 3 (2013). og 
«Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 23-27. 
182 «Da motedrakt ble historie i Kunstindustrimuseet - om å etablere kunnskap med ting,» 220. 
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historisk te-salong, lotteri og mindre skiftende utstillinger, fortsatte hun. Til å vise frem de 

rundt 300 fullstendige draktene museet fikk tak i, ble det engasjert rundt 150 mannekenger 

hvorav 40–50 var barn, skrev Hjemdahl.183 Hun uttalte at Kunstindustrimuseet, som ikke 

hadde noen draktsamling å snakke om, gikk bredt ut for å skaffe materiale.184 Hjemdahl 

forklarte videre at Kunstindustrimuseet, ved å henvende seg til landets øvrige museer og 

private, søkte drakter og draktdeler fra hele landet. I sin doktoravhandling skrev Hjemdahl 

om nettverket av museer, privatpersoner og aviser Kunstindustrimuseet innrullerte og satte i 

arbeid for å spore opp og få lånt drakter til arrangementet, og der fremgår det at Norsk 

Folkemuseum var et av museene som var involvert.185 Det må altså har vært slik Kjolen endte 

opp hos Kunstindustrimuseet i 1933. Jeg vil tro at Kjolen ble tatt ut fra Bysamlingen for å 

utlånes til Kunstindustrimuseet, for deretter å bli satt inn igjen i Bysamlingen etter at 

arrangementet var over. 

Hjemdahl forklarte at de innkomne klærne hadde vært gjennom en faglig 

utvalgsprosess, og henviste i den forbindelse til et sitat fra Thor Kielland som ble gjengitt i 

avisen Morgenbladet: “Alt i alt har vi fått inn 200 hele drakter som faller innenfor den 

rammen vi har satt om tilsetningen”.186 Videre understekte Kielland at det bare var 

klesdrakten i byene de interesserte seg for i denne forbindelse. Dermed hadde altså Kjolen de 

egenskapene Kielland så etter, den ble utvalgt fordi den var en bydrakt. Som allerede omtalt 

anvendte Kunstindustrimuseet mange ulike fremvisningsmetoder, og av arrangementets 

program fremgår det at Kjolen må ha inngått i det som omtales som en “Demonstrasjon av 

barn i gamle og nye drakter.”187 Denne hendelsen fant sted på tirsdag, og ble dessuten gjentatt 

påfølgende torsdag. Jeg vil altså tro at Kjolen ble fremvist to ganger i løpet av det ti dager 

lange arrangementet. Hjemdahl skrev at de store prestisjefylte kveldsarrangementene med 

stilparader og tidstypisk dans ble ledsaget av drakthistoriske foredrag av museumsdirektør 

Thor Kielland og dansehistoriske foredrag av kunsthistoriker og konservator Henrik 

Grevenor.188 En annen ekspert i arrangementet var Dorothea Fischer, som nylig hadde forlatt 

sin stilling som konservator ved Norsk Folkemuseum. Ifølge Hjemdahl inntok Fischer en mer 

lavmælt posisjon enn sine mannlige kolleger, hun var mer å regne som en “småsaksekspert” 

som holdt foredrag og demonstrasjoner på dagtid og i hovedsak snakket om spesialemner 

innen drakthistorien som mest gjaldt barn og kvinner. Det må altså ha vært Fischer som 
																																																								
183 «Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær, 1928-1960,» 93-94. 
184 «Hva gjør gjenstandsbiografien? - refleksjoner rundt en brokadekjole og dens tider,» 24. 
185 «Liv i museet - Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær, 1928-1960,» 106. 
186 Ibid., 109. 
187 Ibid., 93. 
188 Ibid., 114-117. 
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presenterte Kjolen for publikum, og demonstrasjonen, som Kjolen trolig var del av, ble 

tilsynelatende ansett som et mindre prestisjefylt arrangement enn kveldsarrangementene. 

At Kjolen ble fremvist på en levende modell i “Drakt og dans – bydrakten i Norge fra 

1700–1900”, er i mine øyne nokså oppsiktsvekkende opplysninger. Dette var imidlertid en 

praksis Kunstindustrimuseet senere gikk bort fra. Etterhvert ble det ikke lenger ansett som 

forsvarlig å presentere drakter på levende kropper, skrev Hjemdahl.189 Hun henviste i den 

forbindelse til et foredrag holdt av Edle Due Kielland, leder for drakt- og tekstilavdelingen 

ved Kunstindustrimuseet, i 1952. Der uttalte Due Kielland at den ideelle måten å presentere 

kostymer på er naturligvis på levende mennesker, men at dette blir kostbart på grunn av 

slitasjen: “Vi ved vårt museum har slemme erfaringer fra en draktparade i 1933”.190 Praksisen 

med å presentere drakter på levende mennesker er langt unna den jeg erfarte under mitt 

feltarbeid ved Norsk Folkemuseum høsten 2018. Da jeg studerte Kjolen var den plassert på et 

lag av silkepapir, og jeg måtte ha på hansker da jeg skulle berøre den. I dag behandles altså 

drakter mye mer varsomt for å forhindre slitasje. 

Noe annet jeg har festet meg ved, er dateringen som Kjolen er gitt i artikkelen i 

Tidens Tegn. Der sto det at Kjolen var fra 1770, mens Kjolen hele tiden har blitt datert til 

1785 ved Norsk Folkemuseum. Hvorvidt Kjolen ble gitt en ny tid, og presentert som en kjole 

fra 1770 ved Kunstindustrimuseet, eller om journalisten ved en feil har oppgitt dette årstallet, 

vet jeg ikke. Jeg skulle gjerne ha visst mer om praksisen Kjolen var del av ved 

Kunstindustrimuseet, om hvordan Kunstindustrimuseet presenterte Kjolen, og hvem dette 

barnet, som bar Kjolen på sin kropp, var. Hadde jeg vært klar over denne hendelsen tidligere i 

oppgaveskrivingen, ville det kanskje ha vært mulig for meg å finne flere opplysninger. Jeg 

har imidlertid funnet et spor som gir et inntrykk av hvordan Kjolen ble brukt. I Aftenpostens 

morgenutgave fra 11. november 1933 omtales åpningen av draktutstillingen som hadde 

funnet sted dagen før.191 Og i denne artikkelen, under “En strålende premiére i 

Kunstindustrimuseet: Den store draktutstilling åpnet igår i nærvær av kronprinsparet”, er det 

inntatt et fotografi av selveste Kjolen (se bilde nedenfor – figur 4). Fotografiet har fått 

bildeteksten “En rokokkoherre og hans to barn”, og viser Kjolen slik den ble båret av den lille 

“lyslevende” modellen i Kunstindustrimuseet på senhøsten i 1933. 
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191 «En strålende premiére i Kunstindustrimuseet: Den store draktutstilling åpnet igår i nærvær av 
kronprinsparet.,», Aftenposten, 11.11. 1933, 7. 
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Figur 4. Foto: Aftenposten. 11.11.1933. "En rokokkoherre og hans to barn". 
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12 Konklusjon 
Ved å gjøre Kjolen til hovedrolleinnehaver i beretningen, har jeg kunnet følge Kjolens 

karriere og ulike hendelser i dens livsløp. Jeg har belyst Kjolens sosiale relasjoner til 

mennesker og andre ting. I den forbindelse har jeg vist at særlig portrettet, Kjolens 

følgesvenn, har hatt en sentral rolle i Kjolens liv. Portrettet gjør det mulig å vite når, og av 

hvem, Kjolen ble brukt. Dessuten har jeg understreket at et slikt gjenstandspar er sjeldent, og 

at Kjolen og portrettet sammen anses som særlig interessante. 

Videre har jeg vist at Kjolen i perioder forholdt seg taus, men at dette endret seg etter 

at Kjolen kom til Norsk Folkemuseum i 1910. Fra den ankom museet, har Kjolen vært del av 

ulike praksiser. Jeg har vist at Kjolen ble underkastet museets logikk og ble musealisert, og at 

Kjolen gjennom denne prosessen ble forvandlet fra bruksgjenstand til museumsgjenstand. 

Kjolen fikk ny identitet. Den fikk et gjenstandsnummer som den fra da av alltid skulle 

beholde, og den fikk benevnelsen barnedrakt. Senere ble Kjolen dessuten betegnet som 

pikekjole, kjole og barnekjole. Den ble i tillegg tildelt emneordene barnetøy, motedrakt og 

barn. Kjolen ble dokumentert og gjort til musealt faktum. 

Jeg har vist at museet i lang tid anvendte Kjolen i sin gamle utstilling Bysamlingen. 

Der ble den satt til å representere byenes kultur og et bestemt samfunnssjikt – det var miljøet 

for overklassekulturen museet fremviste i Bysamlingen. I denne kronologiske ordnete 

utstillingen var Kjolen del av en stilhistorisk vandring, men som jeg har vist, har Kjolen gjort 

ulike tider. Først ble den fremvist som en drakt i Louis Seize-stil, for deretter å bli satt til å 

representere rokokkotiden. I fremtiden skal Kjolens dobbeltgjenger, sammen med andre 

gjenstander etter familien Wensell, representere 1700-tallet, dette til tross for at 

rekonstruksjonen er fra en helt annen tid enn de andre gjenstandene. Jeg har av den grunn 

argumentert for at dette blir et naboskap som vil by på usamtidig samtidighet. I TidsRom skal 

disse gjenstandene være del av en kronologisk vandring i stil og smak, men den nye 

utstillingen skal i mye større grad være personorientert sammenlignet med den gamle 

utstillingen. Fortellingen, som museet planlegger å fortelle gjennom Kjolens dobbeltgjenger, 

har blitt utvidet. Her skal også personen som brukte Kjolen presenteres, dessuten skal Kjolens 

dobbeltgjenger brukes til å belyse temaer som barndom og barnedødelighet. 

Ved å holde fast ved denne ene gjenstanden har jeg dessuten vist at Kjolen har vært 

del av samtidige praksiser. Parallelt med at Kjolen har stått utstilt i Bysamlingen, har den hele 

tiden også vært del av museets dokumentasjonspraksis. Denne praksisen er dynamisk, Kjolen 

har i løpet av sin museumskarriere, over tid, produsert og etterlatt seg ulike og nye spor. 
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Blant annet ble Kjolen i 1970 dokumentert ytterligere ved at det ble laget mønstertegninger 

og sømtekniske beskrivelser av den. I løpet av de årene som Kjolen var del av Bysamlingen, 

har den dessuten beveget seg utenfor Norsk Folkemuseums vegger. I 1933 ble Kjolen utlånt 

til Kunstindustrimuseet hvor den var del av nok en type praksis. Der ble Kjolen presentert på 

et levende barn – en praksis som er langt unna dagens praksis, i dag håndteres drakter mye 

mer varsomt. 

Jeg har vist at museets langvarige utstilling av Kjolen gjorde at den mistet sin farge, 

og at Kjolen dermed, på sett og vis, ble et slags offer for egen suksess. Omsider virket Kjolen 

tilbake og ga sin respons, dens tilstand gjorde at den ikke lenger kunne utstilles og måtte 

legges på magasin for å hvile og bevares. Jeg har forsøkt å forstå hvorfor dette ikke ble gjort 

tidligere. Mine undersøkelser har vist at den allerede i 1970 var meget falmet, men det gikk 

altså likevel over 20 år før den ble plassert på magasin. I den sammenheng har jeg forsøkt å 

forstå hvorfor nettopp Kjolen er så viktig for museet. Selv i dag, etter å ha gjort utførlige 

undersøkelser knyttet til Kjolen, kan jeg ikke gi fullgode og klare svar på disse spørsmålene. 

Mitt inntrykk er at museet har ansett historien, som kan fortelles gjennom Kjolen, som så 

“god” at det har nektet å gi slipp på den. Kjolen har hatt en sterk virkning på sine omgivelser, 

den har vært så populær at den nærmest kan betraktes som en slags kjendis. At det finnes få 

bevarte barneklær fra så langt tilbake i tid, og at Kjolen dermed er sjelden, er med på å 

forklare hvorfor museet beholdt den i utstillingen så lenge. Museet har ikke andre drakter i 

sin samling som kan erstatte den. Nå som Kjolen ikke lenger kan brukes i 

utstillingssammenheng, har museet dermed valgt å klone Kjolen. Hvordan Kjolens 

dobbeltgjenger vil virke på sine omgivelser, og hvordan Kjolens videre magasinkarriere vil 

utarte seg, kan jeg ikke vite. Jeg nøyer meg med å til slutt konstatere at selv om 

rekonstruksjonen vil se lik ut som Kjolen en gang gjorde, vil det ikke være mulig for 

rekonstruksjonen, Kjolens dobbeltgjenger, å oppnå samme kildeverdi som Kjolen. Det var 

ikke denne kjolen Magdalena Elselena faktisk bar, den ble ikke sydd på 1700-tallet, og dens 

silkestoff ble heller ikke vevd da. Dette er egenskaper som bare Kjolen har, og som ikke kan 

gjenskapes. 
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