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Sammendrag 

Denne oppgaven handler om styring av besøkende til British Museum i perioden 1871-1911. 

Dette er et konsept som er utledet fra Michel Foucaults verk, og utviklet av andre forskere og 

teoretikere. Formålet med oppgaven har vært å undersøke de premissene for styring av 

besøkendes kunnskapservervelse og adferd som er fremstilt av to av forskerne innenfor feltet 

som har påvirket diskursen mest, nemlig Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhill. Jeg har 

gjennomført en undersøkelse basert på kildemateriale fra British Museums hovedarkiv samt en 

reisehåndbok fra forlaget Karl Baedeker, fotografier og illustrasjoner. Jeg har konkludert med 

at museet kunne fungere som et virkemiddel for styring av besøkendes kunnskapservervelse og 

adferd, men at enkelte faktorer ville påvirket hvor suksessfullt det ville vært. Disse faktorene 

inkluderer naturen til og utformingen av hjelpemidler for styring av besøkendes 

kunnskapservervelse, besøkendes leseferdigheter og forkunnskaper, vilje til å la seg regulere, 

besøkendes sosiale bakgrunn, samfunnsklasse og eventuelle arbeidstid, i tillegg til 

museumsbyggenes arkitektoniske utforming. Jeg har også konkludert med at enkelte av Tony 

Bennetts og Eilean Hooper-Greenhills uttalelser og konsept må modifiseres eller nyanseres noe 

når man diskuterer styring av besøkendes kunnskapservervelse og adferd på British Museum i 

perioden 1871-1911. Dette gjelder særlig museets arkitektoniske utforming og møter mellom 

kunnskapsprodusenter og kunnskapskonsumenter. 

 

 

  



VI 

 

 



VII 

 

Forord 

Fem år på lektorprogrammet nærmer seg slutten, og det er flere som fortjener en takk for deres 

støtte og bidrag i arbeidet med masteroppgaven. Den første og største takken går til min 

fantastiske veileder Ulrike Spring som har hatt troen på meg hele veien siden vi la ut på denne 

ferden for halvannet år siden. Uten hennes evige oppmuntring, dype engasjement og detaljerte 

tilbakemeldinger ville denne oppgaven ikke sett slik ut som den gjør i dag. 

Studentlivet hadde sett svært annerledes ut hadde det ikke vært for et knippe gode vennskap jeg 

knyttet på veien. Av disse fortjener min gode venninne Fatima Reda en stor takk. Takk for 

faglige samtaler, kollokvier og hyggelige seminarer, men mest av alt takk for beroligende ord, 

latterfulle øyeblikk, smil og gode klemmer. Jeg vil alltid være takknemlig for at vi ble kjent en 

augustdag for snart fem år siden. I would also like to thank my good friends Eloise, Emily and 

Joy for making my exchange term at Royal Holloway University of London during autumn 

2017 an experience I will always treasure in my heart. It is a rare thing to meet someone for the 

first time, but still feel like you have known them for a lifetime. Thank you for cheering me on 

and always being there for me despite different time zones. Min snille venninne Vilde fortjener 

også en takk for oppmuntring, for å alltid ha en klem på lager og for å gjøre studietiden på 

Blindern mye hyggeligere. 

Sist, men absolutt ikke minst, fortjener min familie en stor takk. Mamma, pappa, farfar, farmor, 

Kaja, Henrik og Lizzie (og George ). Det har vært betryggende å være i masterbobla med min 

tvillingsøster Kaja, ferden er lettere når vi er flere i samme båt. Jeg er så glad i dere alle sammen. 

 

Sandefjord, 28. mai 2020 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Introduksjon ....................................................................................................................... 1 

1.1 Problemstilling............................................................................................................. 2 

1.1.1 Avgrensninger ...................................................................................................... 3 

1.2 Teori............................................................................................................................. 7 

1.3 Faghistorisk status ..................................................................................................... 10 

1.4 Primærkilder, kildekritiske betraktninger og metode ................................................ 14 

1.5 Oppgavens struktur .................................................................................................... 19 

2 Bakgrunn .......................................................................................................................... 21 

2.1 Fra private samlinger til offentlige museer................................................................ 21 

2.1.1 Forløpere til det moderne museet ....................................................................... 21 

2.1.2 Preg av og brudd med opplysningstidsidealer .................................................... 23 

2.1.3 Nytt publikum, ny møteplass og nye muligheter ............................................... 25 

2.2 Historisk kontekst ...................................................................................................... 27 

2.3 British Museums historie ........................................................................................... 30 

3 Analyse av allmennhetens tilgang til British Museum..................................................... 34 

3.1 Generelle faktorer ...................................................................................................... 34 

3.2 Adgangsrestriksjon .................................................................................................... 36 

3.3 Åpningstid og åpne dager .......................................................................................... 38 

3.4 Oppsummering av kapittelet ...................................................................................... 46 

4 Analyse av styring av besøkendes adferd på British Museum ......................................... 48 

4.1 Styring av besøkendes adferd på og av museet ......................................................... 48 

4.2 Styring av adferd ved ekstraordinær tilgang til British Museum .............................. 61 

4.2.1 Styring av adferd på hovedlesesalen .................................................................. 63 

4.3 Oppsummering av kapittelet ...................................................................................... 70 

5 Analyse av British Museums styring av besøkendes kunnskapservervelse ..................... 72 

5.1 Arkitektur som hjelpemiddel: ruter ........................................................................... 73 

5.2 Materielle hjelpemidler .............................................................................................. 81 

5.2.1 Merkelapper ....................................................................................................... 82 

5.2.2 Guidebøker ......................................................................................................... 86 

5.3 Menneskelige formidlere som hjelpemiddel ............................................................. 90 

5.3.1 Demonstrasjoner ................................................................................................. 91 



X 

 

5.3.2 Forelesere ........................................................................................................... 94 

5.3.3 Omvisere ............................................................................................................ 97 

5.4 Oppsummering av kapittelet ...................................................................................... 99 

6 Konklusjon ..................................................................................................................... 102 

Litteraturliste .......................................................................................................................... 106 

Vedlegg .................................................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Liste over figurer 

Figur 1 Charles Booths fargekodede, økonomiske kategorier. ................................................ 29 

Figur 2 Spredningen av personer tilhørende Charles Booths økonomiske kategorier i London i 

1898. ......................................................................................................................................... 29 

Figur 3 Utklipp av området South Kensington fra Charles Booths fattigdomskart. ................ 32 

Figur 4 Utklipp av området Bloomsbury fra Charles Booths fattigdomskart. ......................... 32 

Figur 5 Politikonstabler fra Metropolitan Police fungerte som vakter på British Museum, 

fotografert utenfor British Museum (Bloomsbury) ca.1902. ................................................... 53 

Figur 6 Inngangshallen på British Museum (Natural History) tegnet av Alfred Waterhouse, 

1878. ......................................................................................................................................... 57 

Figur 7 Inngangshallen på British Museum (Natural History), 1882. ..................................... 58 

Figur 8 Inngangshallen på British Museum (Natural History), 1902. ..................................... 58 

Figur 9 Utdrag fra referatet fra museumsstyrets møte 15. juni 1895 som ekskluderte Oscar 

Wilde fra British Museums hovedlesesal i Bloomsbury. ......................................................... 68 

Figur 10 Hovedlesesalen på British Museum (Bloomsbury), fotografert ca. 1880-tallet. ....... 70 

Figur 11 Egenlaget figur som viser planløsningen på British Museum i 1871, første etasje. 

Adaptert etter A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and 

Antiquities (1871), tilgjengelig på British Museum Central Archive. ..................................... 76 

Figur 12 Egenlaget figur som viser planløsningen på British Museum i 1871, andre etasje. 

Adaptert etter A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and 

Antiquities (1871), tilgjengelig på British Museum Central Archive. ..................................... 77 

Figur 13 The King's Library, British Museum (Bloomsbury), 1880. ...................................... 78 

Figur 14 Egenlaget figur som viser planløsningen på British Museum (Natural History) i 

1911, første etasje. Adaptert etter Karl Baedekers London and its Environs: Handbook for 

Travellers (1911). ..................................................................................................................... 79 

Figur 15 Geologiavdelingen på British Museum (Natural History), fotografert 1882. ........... 80 

Figur 16 Geologiavdelingen på British Museum (Natural History), fotografert 1892. ........... 81 

Figur 17 Sektordiagram som viser prosentfordelingen av nevnte kategorier i British Museums 

årsrapporter for perioden 1875-1911. ....................................................................................... 83 

Figur 18 Reptilrommet på British Museum (Natural History), fotografert 1889. .................... 85 

Figur 19 Deler av staben på geologiavdelingen ved British Museum (Natural History), 

fotografert 1881. ....................................................................................................................... 92 

 

  



XII 

 

 

 

  



1 

 

1 Introduksjon 

Andre halvdel av 1800-tallet var preget av endring i den britiske stats holdning til offentlige 

museer.1 En av de største endringene kom til syne med åpningen av South Kensington Museum 

i London i 1857, senere kalt Victoria and Albert Museum. Museet var offisielt dedikert til å 

tilpasse seg besøk fra arbeiderklassen, og ble sett på som et eksperiment for å bestemme 

hvorvidt frykten staten hadde for at denne besøksgruppen ville ødelegge museumsopplevelsen 

eller museumsutstillingene var berettiget eller ikke.2 De tidligere forløperne til offentlige 

museer hadde kun vært tilgjengelig for en svært begrenset del av befolkningen og det eksisterte 

på 1800-tallet ulike meninger om også de offentlige museene burde være det. Det britiske 

parlamentet diskuterte blant annet hvorvidt man kunne forsvare å holde deler av befolkingen 

ute av de offentlige, statlig eide museene.3 Ved South Kensington Museum viste derimot 

besøkende fra arbeiderklassen god orden og oppførsel, og frykten for deres museumsbesøk ble 

bevist uberettiget.4 Etter suksessen ved dette offentlige museet, fulgte andre offentlige museer 

etter og begynte i større grad å tilpasse seg til og åpne for besøkende fra alle samfunnslag. Ett 

av disse museene var British Museum, som hadde åpnet i 1759.5 Museet blir av flere ansett som 

et av de første offentlige museene i verden, men i realiteten praktiserte det adgangsrestriksjoner 

som ekskluderte enkelte besøksgrupper frem til 1870-tallet. Det var ikke før 1879 at alle 

adgangsrestriksjonene var fjernet i museets reglement og British Museum tilrettela for 

inkludering fremfor ekskludering av alle samfunnslag. I tillegg til dette gjorde British Museum 

andre grep for å tilpasse seg et utvidet, udiskriminert publikum, slik som utvidelse av 

åpningstider tilpasset generell arbeidstid, publisering av guidebøker og utstrakt bruk av andre 

hjelpemidler i utstillingene for å fremme læring hos de besøkende. 

Utvidelsen av tilgjengelighet ved offentlige museer åpnet for at man fikk en arena der man 

kunne påvirke en større del av allmennheten på samme sted. Blant annet ble museum ansett 

som et instrument for å fremme læring og utdanning hos allmennheten.6 I tillegg har teoretikere 

 
1 Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics  (London: Routledge, 1995), 70. 
2 Ibid., 70-71. 
3 David M. Wilson, The British Museum: A History  (London: The British Museum Press, 2002), 85-88. 
4 Overbevisningen enkelte hadde om at alkoholpåvirkede besøkende fra arbeiderklassen ville skape problemer på 

museet var, for eksempel, stor i andre halvdel av 1800-tallet. Etter åpningen av South Kensington Museum ble 

det dog rapportert at kun én mann hadde blitt bortvist grunnet alkoholpåvirkning og resten av arbeiderklasse-

besøkende hadde oppført seg etter reglementet uten problem, skriver Bennett i The Birth of the Museum på side 

71. 
5 Bennett, The Birth of the Museum, 71. 
6 Ibid. 
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og andre forskere ment at museer med allmenn tilgang kunne bli benyttet som et instrument for 

å påvirke besøkende moralsk, ved å styre og regulere deres adferd og forståelse av akseptert 

oppførsel i offentlige rom på slutten av 1800-tallet.7 Denne masteroppgaven vil undersøke 

British Museum som et styringsvirkemiddel ovenfor besøkende i perioden 1871-1911; fra 

fullbyrdingen av demokratiseringen i tilgangen til museet på 1870-tallet etter suksessen til 

South Kensington Museum, via oppdelingen av museet i to bestanddeler på 1880-tallet, til tiden 

før museet ble stengt grunnet utbruddet av første verdenskrig. Videre følger en detaljert 

gjennomgang av masteroppgavens problemstilling, samt avgrensninger og begrunnelser for 

disse. 

1.1 Problemstilling 

Masteroppgaven vil undersøke følgende problemstilling: Kunne British Museum være et 

virkemiddel for styring av besøkendes kunnskapservervelse og adferd i perioden 1871-1911, 

og hvis ja: i så fall hvordan? Jeg skal begrense meg til å undersøke styringen innfor de to 

nevnte områdene adferd og kunnskapservervelse. For å kunne svare på dette har jeg sett det 

nødvendig å utlede tre forskningsspørsmål: 1) Hva var museets adgangsreglement, når var 

museet åpent i tidsperioden, og hvordan tilrettela dette for et allment publikum, 2) Kunne adferd 

styres på og av museet, og i så fall hvordan, 3) Hvilke hjelpemidler brukte British Museum for 

å formidle til besøkende, og hvordan kunne disse eventuelt brukes for å styre deres 

kunnskapservervelse.  For det første er det nødvendig å vite hvem en eventuell styring kunne 

være rettet mot og dermed vil jeg undersøke når museet var åpent og for hvem. Var det åpent 

for alle? Hvordan var åpningstidene sammenliknet med arbeidstid? Hvordan tilrettela 

adgangsreguleringene for et allment publikum? Det andre forskningsspørsmålet diskuteres 

direkte opp mot Michel Foucaults konsept rundt «gouvernementalité» eller 

«styringsmentalitet» som det er oversatt til på norsk, samt hans forståelse av «styring» i tillegg 

til teoretiske konsept utledet fra dette av andre forskere.8 Det siste forskningsspørsmålet vil 

 
7 To eksempler her er Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhill, og deres teorier blir redegjort for senere i 

oppgaven i kapittel 1.2 «Teori». 
8 Iver B. Neumann oversatte Foucaults begrep «gouvernementalité» til «regjering» i 2002, men har siden forklart 

at oversettelsen ikke blir benyttet og andre begreper er å foretrekke. Se: Helge Jordheim og  Iver B. Neumann, 

«Michel Foucault - Forelesninger om regjering og styringskunst,» i Cappelens upopulære podkast, red. (Oslo: 

Cappelen Damm, 2019). Nyere akademisk forskning i Norge, både fra Universitetet i Oslo, Norges tekniske-

naturvitenskapelige universitetet og OsloMet-storbyuniversitetet, har benyttet begrepet «styringsmentalitet» som 

alternativ oversettelse av «gouvernementalité» (fransk) og «governmentality» (engelsk). I sin oversettelse fra 

2002 foreslår Neumann selv dette begrepet som et alternativ til «regjering». Se: Iver B. Neumann, «Forord,» i 

Forelesninger om regjering og styringskunst (Oslo: Cappelen akademiske forlag, 2002), 10. Ettersom 
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fokusere på hvordan og med hvilke hjelpemidler museet kontrollerte sin epistemologiske 

funksjon ovenfor besøkende. Til sammen belyser spørsmålene om og eventuelt hvordan British 

Museum kunne styre sine besøkende. Oppgaven undersøker styring fra museets perspektiv og 

inkluderer derfor ikke undersøkelser om hvorvidt besøkende følte seg styrt eller ikke, eller 

hvordan ulike hjelpemidler ble møtt av besøkende. Dette er fordi oppgaven undersøker styring 

på museum som tar utgangspunkt i museers utforming og innhold for å avgjøre hvorvidt British 

Museum møtte enkelte gitte krav for å være et virkemiddel for styring på denne måten. Jeg 

kommer tilbake til disse kravene og teorien om museum som et virkemiddel for styring i neste 

del som følger samt neste delkapittel. Oppgavens problemstilling er interessant av flere grunner. 

For det første gir det innsikt i hvordan museum kunne brukes på slutten av 1800-tallet og starten 

av 1900-tallet både av enkeltpersoner og av samfunnet for øvrig. I tillegg belyser den 

museumshistorie i London og helt konkret historien til Storbritannias første museum av sitt 

slag. Masteroppgaven diskuterer i tillegg velkjente teorier innenfor museumsfeltet og gir 

innspill til hvorledes disse kan sies å være gjeldende på British Museum i oppgavens 

tidsperiode. Det har vist seg gjennom arbeidet med oppgaven at enkelte av Bennetts og Hooper-

Greenhills utspill må korrigeres og kan nyanseres når det gjelder British Museum i perioden 

1871-1911 spesifikt. 

1.1.1 Avgrensninger 

Oppgaven er avgrenset i teoretisk innfallsvinkel, geografisk og tidsmessig. Som nevnt ovenfor 

er oppgaven, og særlig oppgavens andre forskningsspørsmål, knyttet til Michel Foucaults 

konsept «styringsmentalitet» og hans forståelse av «styring». Dette vil kort forklares under, før 

en mer gjennomgående redegjørelse av oppgavens bredere teoretiske rammeverk følger i 

kapittel 1.2.  

Teoretisk avgrensning 

Foucaults konsept og idé om styring ble i 1978 og 1979 uttrykt gjennom en forelesningsrekke 

kalt «Sikkerhet, territorium og befolkning» holdt på Collège de France og en forelesningsrekke 

 
«regjering» ikke blir benyttet samt at det er etablert en presedens for å bruke «styringsmentalitet» på norsk, vil 

jeg benytte meg av sistnevnte oversettelse i denne oppgaven. Det samme gjelder norske oversettelser av «to 

govern» i forbindelse med Foucault, her vil jeg skrive «å styre» fremfor Neumanns «å regjere». I videre fotnoter 

kommer det henvisninger til Iver B. Neumanns oversettelser. I disse boktitlene og oversettelsene brukte 

Neumann begrepet han nå har gått bort fra, men ettersom han brukte det en periode vil begrepet «regjering» 

forekomme i fotnoter og litteraturlisten. 
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på Stanford University kalt «’Omnes et Singulatim’: mot en kritikk av den politiske fornuft». 

«Styringsmentalitet» forklarer Foucault som en maktform, og originalbegrepets bruk av 

«mentalité» fremhever at det er snakk om en maktform som er knyttet opp til måten de styrende 

og de styrte tenker på – til deres mentalitet.9 Han definerte «styring» som «la conduite de la 

conduite», hvilket Colin Gordon har oversatt til «conduct of conduct» på engelsk, og Iver 

Neumann har oversatt til «styring av styring» eller «styring av oppførsel» på norsk.10 Ideen er 

at begrepet både omfatter styring av andre og styring av seg selv eller selvet. Styringen dreier 

seg, i Foucaults (oversatte) ord fra 1979, om «styringen av individer ved hjelp av deres egen 

sannhet».11 Det er en aktivitet som sikter mot å «shape, guide or affect the conduct of some 

person or persons».12 Styringens hovedmål er økonomi, definert som «å ta hensyn til og 

overvåke innbyggerne, formuen og oppførselen til alle og enhver, å utøve kontroll som ikke 

kan være noe mindre kjær enn den familiefaren utøver over husstanden og dens gods».13 Dette 

skal skje gjennom det Foucault kaller for taktikker. Disse ekskluderer straffemetoder og skal 

ikke være maktutøvelse i form av lover.14 Målet er da altså å gjøre dette for å oppnå forbedrede 

forhold for dem som styres.15 Disse taktikkene, mener Foucault, kommer til uttrykk i 

forskjellige «instruments of government»,16 virkemidler for styring, hvorav museum kan anses 

som ett.17 Oppgavens problemstilling skal dermed undersøke om og eventuelt hvordan British 

Museum var et slikt virkemiddel for styring i perioden 1871-1911 når det kommer til 

besøkendes kunnskapservervelse og adferd. 

Oppgavens problemstilling undersøker altså et overordnet konsept som hviler på et premiss. 

Tony Bennett er én av særlig to forskere som har vært med å utvikle teorien om museer som 

virkemiddel for styring i tradisjonen etter Foucault. Dette hviler på premisset Bennett har uttrykt 

 
9 Michel Foucault, «Regjering (1978),» ibid. (Cappelen akademisk forlag), 68; Iver B. Neumann, «Innledning: 

Regjeringsbegrepet og regjeringens historiske fremvekst,» i Regjering i Norge, red. Iver B. Neumann og  Ole 

Jacob Sending (Oslo: Pax forlag, 2003), 10. 
10 Colin Gordon, «Governmental Rationality: An Introduction,» i The Foucault Effect: Studies in 

Governmentality with two Lectures by and an Interview with Michel Foucault, red. Graham Burchell, Colin 

Gordon, og  Peter Miller (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 3; Neumann, «Forord,» 32. 

Neumann skriver i forordet at begge oversettelsene er «like fult å foretrekke». 
11 Foucault, «'Omnes et Singulatim': mot en kritikk av den politiske fornuft II (1979),» 94. 
12 Gordon, «Governmental Rationality: An Introduction,» 3. 
13 Foucault, «Regjering (1978),» 50. 
14 «Governmentality (1978),» i The Foucault Effect: Studies in Governmentality with two Lectures by and an 

Interview with Michel Foucault, red. Graham Burchell, Colin Gordon, og  Peter Miller (Chicago: The University 

of Chicago Press, 1991), 95-96. 
15 Ibid., 100. 
16 Ibid., 95. Neumann (2002, 55) oversetter «instruments of government» til «styringens virkemidler», og det er 

her oppgavens bruk av «virkemiddel for styring» i undertittelen er hentet fra. 
17 Bennett, The Birth of the Museum, 28. 
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slik: «What matters … is the capacity that is attributed to high culture to transform the inner 

lives of the population as to alter these forms of life and behaviour… The view of high culture 

as a resource that might be used to regulate the field of social behaviour».18 Bennett mener at 

museer styrte folk i den tiden oppgaven behandler. Han stadfester sitt synspunkt og mener at 

offentlige museer kan anses som en form for «high culture» med denne funksjonen i perioden:  

Of course … museums were not alone in being summoned to the task of the 

cultural governance of the populace. … And if the forms and institutions of 

high culture now found themselves embroiled in the process of governing – 

in the sense of being called on to help form and shape the moral, mental and 

behavioural characteristics of the population. … The embroilment of the 

institutions and practices of high culture in such tasks entailed a profound 

transformation in their conception and in their relation to the exercise of 

social and political power.19 

Han utleder flere krav for at museet kunne brukes på denne måten. Oppgaven undersøker disse 

teoretiske konseptene og kravene, og hvorvidt British Museum oppfylte dem. Disse trengs å 

redegjøres for detaljert, hvilket passer bedre inn i kapittelet som er dedikert til en gjennomgang 

av masteroppgavens teoretiske rammeverk. Jeg avslutter derfor den korte presentasjonen av 

oppgavens teoretiske avgrensning her. 

Geografisk og tidsmessig avgrensning 

Det er flere grunner til at jeg har valgt å undersøke styring gjennom en casestudie på British 

Museum. For det første mener museet selv at det er «the world’s first free, national, public 

museum».20 Dette finnes det forskere som er enige og uenige i.21 Det man dog kan fastslå med 

sikkerhet, er at ved dets etablering i 1753 var British Museum et av de første nasjonale, 

offentlige museene i Storbritannia.22 Dette er interessant i og med at det tilbydde et nytt offentlig 

sted hvor folk kunne besøke, utveksle erfaringer og møtes. I tillegg åpnet muligheten seg for å 

bruke museet til styrende formål ovenfor en større og mer mangfoldig besøksmasse ved 

fjerningen av alle adgangsrestriksjoner på 1870-tallet. Det er med bakgrunn i dette interessant 

 
18 Ibid., 20. 
19 Ibid., 21. 
20 The British Museum, «History,» The Trustees of the British Museum. Hentet 01.06.2019. 

https://www.britishmuseum.org/about-us/british-museum-story/history. 
21 Se for eksempel Tony Bennetts The Birth of the Museum (1995) eller Alexander, Alexander og Deckers (red) 

Museums in Motion (2017). 
22 British Museum ble etablert av det britiske parlamentet i 1753, men ble ikke offisielt åpnet før 1759. 
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å undersøke styring på British Museum fordi det var en av de første offentlige 

museumsarenaene hvor hele den britiske allmennheten (og turister) kunne møtes. 

Geografisk er masteroppgaven med dette avgrenset til British Museum i London. Det er likevel 

viktig å påpeke at museet i oppgavens tidsperiode gikk fra én lokasjon i Bloomsbury, til å bli 

delt opp i to bestanddeler på to ulike lokasjoner i London. De naturhistoriske samlingene flyttet 

ut av lokalet i området Bloomsbury til bydelen South Kensington gjennom 1870- og 80-tallet, 

og ble offisielt åpnet i eget bygg i 1881.23 Selv kalte museet disse British Museum 

(Bloomsbury), som inkluderte alle antikvitetsavdelingene, og British Museum (Natural 

History), som inkluderte alle de naturhistoriske avdelingene.24 Oppgaven behandler endringer 

over tid innenfor ett museum, men inkluderer sammenligning mellom British Museums to 

bestanddeler i valgt tidsperiode så langt kildematerialet dekker.  

Tidsbegrensningen for oppgaven er 1871-1911. Museet gjennomgikk fra dets etablering en 

demokratiseringsprosess i den forstand at det i økende grad ble tilgjengelig for større deler av 

befolkningen. Etter en gjennomgang av museets regler og statutter fant jeg ut at perioden 1871-

1879 var den siste med adgangsrestriksjoner som ekskluderte deler av befolkningen fra å besøke 

det. Etter 1879 var museet åpent for hele allmennheten, og hadde med det mulighet til å 

eventuelt være et virkemiddel for styring på et bredere og mer mangfoldig publikum. Ved å 

inkludere årene 1871-1878 får oppgaven grunnlag for å se om og hvordan museet kunne styre 

en mer mangfoldig besøksmasse i fullførelsen av en lang demokratiseringsprosess. 

Oppgavens sluttpunkt er 1911. Ved utbruddet av første verdenskrig i 1914 stengte museet 

midlertidig, og tiden etter 1914 markerer en ny periode i musets historie. Etter en gjennomgang 

av arkivmaterialet kom jeg frem til at det ikke var noen endring i adgangsreglementet eller 

hjelpemidler for styring av publikum i tiden 1911-1914. Derimot var det viktige endringer som 

fant sted i 1911. Grunnet museets midlertidige stenging i 1914 og den brå slutten på 

hjelpemidler for styring av kunnskapservervelse, ble det et naturlig valg å sette 

tidsavgrensningens sluttpunkt til 1911. Perioden 1871-1911 egner seg godt for å undersøke 

museets regulering av adferd og kunnskap hos et (potensielt) udiskriminert publikum ved en av 

Storbritannias første offentlige museumsinstitusjoner. 

 
23 Wilson, The British Museum: A History, 184. 
24 Ibid. I masteroppgaven bruker jeg navnet «British Museum» for å henvise til museet som helhet. Når jeg 

henviser til de spesifikke bestanddelene bruker jeg stedsnavnene i parentes slik det presenteres her. 
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1.2 Teori 

Oppgavens teoretiske rammeverk består av enkelte av Foucaults ideer og konsept. Hos han er 

det, som nevnt, styring og styringsmentalitet som er relevant for oppgavens problemstilling. I 

tillegg benytter oppgaven seg av og undersøker teori som anvender enkelte av Foucaults 

konsept og er direkte utviklet i studier av museer. Ettersom relevant teori hos Foucault allerede 

er redegjort for i forrige delkapittel, vier jeg dette delkapittelet til en redegjørelse for teoretiske 

konsept som anvender og bygger videre på hans. Dette vil jeg begrense til å gjelde forskningen 

til de to personene som i størst grad har preget diskursen på feltet, nemlig Eilean Hooper-

Greenhill og Tony Bennett. Jeg skal gå inn i særlig tre relevante konsept: museet som statlig 

virkemiddel, besøkendes selvregulering og klasseeksponering på museum, og museet som 

kontrollør og produsent av kunnskap. 

For masteroppgavens vedkommende er det hos Bennett at størsteparten av det teoretiske 

rammeverket finnes ut over Foucault. Han anvender Foucaults ideer om disiplinær makt (eng: 

disciplinary power), panoptikk (eng: panopticism/panopticon) og styringsmentalitet i sine 

studier og teoretisering av offentlige museer på 1800-tallet. Det første relevante konseptet 

Bennett presenterer er museet som et statlig virkemiddel for styring, som nevnt i forrige 

delkapittel. Han argumenterer for at offentlige museer på 1800-tallet burde bli forstått som 

institusjoner designet for å styre besøkende, både ved å forbedre forhold i og for befolkningen, 

og oppmuntre til selv-regulering av adferd.25 Bennett plasserer dermed museum innenfor 

rammen av Foucaults styringsmentalitet i og med at de utgjorde «new instruments for the moral 

and cultural regulation [av folk]»,26 og med det «became a significant cultural site for the 

exercise of the new form of power that Foucault called governmental».27 For masteroppgaven 

er dette særs relevant fordi det presenterer premisset hele problemstillingen skal undersøke: 

Hvordan kunne et offentlig museum (her British Museum) i kraft av å være offentlig, styre sine 

besøkende? Hvilke krav måtte imøtekommes for å ha en slik funksjon i samtiden? Møtte British 

Museum disse? 

 
25 Bennett, The Birth of the Museum, 59-88. Hele bokkapittelet «The Exhibitionary Complex» i The Birth of the 

Museum er viet til dette.  
26 Ibid., 73. 
27 Ibid., 28; Tony Bennett, «Thinking (with) Museums: From Exhibitionary Complex to Governmental 

Assemblage,» i The International Handbooks of Museum Studies: Museum Theory, red. Andrea Witcomb og  

Kylie Message (New York: John Wiley & Sons, 2015), 8-9. 
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En viktig idé for Bennett som forklarer hvorfor han anser offentlige museer til å ha styrende 

funksjoner, finnes i det jeg har valgt å oppsummere som konseptet om klasseeksponering og 

selvregulering av adferd. En viktig pilar for dette konseptet er Foucaults diskusjon rundt 

panoptikon – ideen om det panoptiske fengselet slik det ble utviklet av sosialfilosofen og 

juristen Jeremy Bentham.28 Ved å trekke på dette mener Bennett at museumsbesøkende, i likhet 

med innsatte i fengsler, ville bli oppmuntret til å regulere og tilpasse egen adferd ettersom de 

befant seg på et sted der de både overvåkte andre og ble overvåket. I motsetning til innsatte i 

fengsler, vil museumsbesøkende kunne skifte mellom å være objekt og subjekt for 

overvåkingen som Bennett mener finner sted når personer med ulik klassebakgrunn eksponeres 

for hverandre på offentlige museer.29 Hans begrunnelse er til dels arkitektonisk betinget da han 

mener at dette skiftet i overvåkingsstatus kan finne sted på museer utformet med gallerier der 

besøkende får et høyere utkikkspunkt hvorfra de kan betrakte andre besøkende i etasjen(e) 

under. Han kaller dette for «a superior vantage point».30 En viktig del av dette konseptet hos 

Bennett er i tillegg at selvreguleringen er betinget av klasseeksponering. Dette er fordi museer 

tilbyr et sted der arbeiderklassen og middelklassen kan samles på ett og samme sted, og 

førstnevnte vil bli eksponert for «the improving influence» av sistnevnte. 31 Gjennom deres 

eksponering til middelklassens adferd på museum, vil arbeiderklassen selv regulere egen 

oppførsel, som Bennett anser som i utgangspunktet upassende for museumsbesøk, med 

førstnevnte som forbilde. Når offentlige museer ble tilgjengelig for alle samfunnsklasser, i 

motsetning til deres forløpere, opprettes en møteplass der slik påvirkning kan, og vil ifølge 

Bennett, få arbeiderklassen til å tilpasse seg middelklassens adferdsmønster på museum. I tråd 

med konseptets bakgrunn i panoptikon vil begge samfunnsklassene være klar over at de blir 

sett og ser andre, og derfor vil selvreguleringen finne sted. Også Eilean Hooper-Greenhill 

poengterer denne selvreguleringen av adferd som kan finne sted på museum og i likhet med 

Bennett poengterer hun hvordan den er selvbestemt. Hennes hovedpoeng er også det samme 

som Bennetts; at når subjektet for observeringen vet at han/hun blir observert, vil han/hun selv 

pålegge seg å regulere adferden sin til det som anses som passende. 32 Det vil dermed ikke, som 

Foucault poengterer i konseptet om styringsmentalitet, være nødvendig med maktutøvelse i 

 
28 The Birth of the Museum, 67-69. 
29 Ibid., 69. 
30 Ibid. 
31 Ibid., 73-74. 
32 Eilean Hooper-Greenhill, «The Museum in the Disciplinary Society,» i Museum Studies in Material Culture, 

red. Susan M. Pearce (Leicester: Leicester University Press, 1989), 63. 
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form av lover eller straff for å  få ønsket adferdsendring.33 Det Hooper-Greenhill dog ikke 

poengterer på samme måte som Bennett, er at denne selvreguleringen er arkitektonisk bestemt 

til å gjelde etasjeforskjell gjennom gallerier. 

Både Hooper-Greenhill og Bennett bidrar i tillegg med et annet teoretisk konsept som er viktig 

for drøftingen i oppgaven. Dette er museet som kontrollør og produsent av kunnskap. Museets 

natur som «[a] space of representation» er bakgrunnen for dette konseptet hos Bennett.34 Museet 

var i oppgavens tidsperiode et statlig organ som var dedikert til å spre kunnskap, men som 

Susan M. Pearce, forsker innenfor museumsstudier, har poengtert, inneholder 

museumssamlinger kun et utvalg gjenstander som til sammen skal belyse for eksempel historisk 

utvikling.35 Museer kunne derfor gjennom samlingene sine kontrollere, regulere og styre 

hvilken kunnskap som ble formidlet.36 Et skille ble derfor opprettet mellom ekspert og lekmann, 

mellom «producers and consumers of knowledge».37 For Hooper-Greenhill blir denne 

kunnskapen produsert gjennom samlingsgjenstandene museet opererer med, men også gjennom 

de hjelpemidler museumsansatte som «kunnskapsprodusenter» tar i bruk for å fremme læring 

og kunnkapservervelse hos de besøkende (eller «kunnskapskonsumentene» som hun kaller 

dem).38 Hun knytter dette til Foucaults ide om «føyelige kropper (eng: docile bodies)»39. 

Foucault forklarte dette på følgende måte: «A body is docile that may be subjected, used, 

transformed and improved».40 Hooper-Greenhill mener at museet lagde føyelige kropper 

gjennom disiplineringsteknologier slik som konseptene jeg har redegjort for ovenfor.41 For 

masteroppgaven vil konseptet om museum som kontrollør og produsent av kunnskap bli trukket 

frem i diskusjonen om hvordan British Museum kunne styre besøkendes kunnskapservervelse 

i kapittel 5, mens konseptet om selvregulering og klasseeksponering blir drøftet i kapittel 4. 

Gjennomgående for hele oppgaven er konseptet om museet som et virkemiddel for styring. 

 
33 Ibid.; Foucault, «Regjering (1978),» 55, 56, 64. 
34 Bennett, The Birth of the Museum, 24. 
35 Susan M. Pearce, «Museum Studies in Material Culture: Introduction,» i Museum Studies in Material Culture, 

red. Susan M. Pearce (Leicester: Leicester University Press, 1989), 9. 
36 Bennett, The Birth of the Museum, 109; Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge  

(London: Routledge, 1992), 189. 
37 «The Museum in the Disciplinary Society,» 71. 
38 Ibid.; Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 190. 
39 Museums and the Shaping of Knowledge, 190; «The Museum in the Disciplinary Society,» 71. 
40 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, overs. Alan Sheridan (New York: Vintage 

Books, 1995), 136. 
41 Hooper-Greenhill, «The Museum in the Disciplinary Society,» 71; Museums and the Shaping of Knowledge, 

190. 
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1.3 Faghistorisk status 

British Museums historie er et vel-utforsket tema. Dette gjelder både museets historie generelt 

og studier av museet med bakgrunn i ulike innfallsvinkler og perspektiver, slik som for 

eksempel hvordan det var koblet til opplysningstid. Hvordan museet på slutten av 1800-tallet 

og begynnelsen av 1900-tallet kunne være et virkemiddel for styring av besøkendes adferd og 

kunnskapservervelse er derimot lite utforsket utover enkelte referanser som finnes hos Tony 

Bennett og Eilean Hooper-Greenhil, samt historiker Aileen Fyfes undersøkelser av guidebøker 

til museet rundt midten av 1800-tallet. Oppgaven søker derfor å inngå som et bidrag i denne 

diskursen og utvide forskningen til å også gjelde British Museum i detalj på dette feltet for 

perioden 1871-1911. Oppgaven plasserer seg derfor innenfor museumshistorie og 

foucauldianske studier av styring på museum. I tillegg kan man si at oppgaven kan plasseres 

innenfor demokratihistorie da den utforsker, særlig i kapittel 3, hvordan museet i økende grad 

ble tilgjengelig for allmennheten i en periode da man har identifisert demokratiseringsprosesser 

på flere områder i samfunnet. Historiografisk sett finnes det forskning med samme eller 

lignende problemstillinger som oppgaven omhandler ved andre spesifikke museer rundt samme 

tidsperiode og som oppgaven samhandler med. Jeg skal i dette delkapittelet presentere de 

viktigste bidragene av denne forskningen for min undersøkelse. Før dette skal jeg imidlertid gå 

gjennom hvilken litteratur om British Museums historie generelt som er benyttet i oppgaven og 

hvordan denne er benyttet. 

Det er ikke overraskende at mye av korpuset om British Museum har opphav fra institusjonen 

selv. Flere ansatte har laget detaljerte gjennomganger av dets historie, og to av disse ble 

publisert i forbindelse med museets 250-årsjubileum i 2003 og er benyttet i oppgaven. Det mest 

detaljerte av disse er tidligere museumsdirektør David Wilsons The British Museum: A History 

(2002). Her gjennomgår han museets generelle utvikling og drift fra etableringen til jubileet og 

trekker frem personer i staben som han anser som svært viktig for å forstå dette. Boken har 

verdi for et forskningsprosjekt slik som masteroppgaven fordi det er detaljert, har et bredt 

kildegrunnlag i et referanse- og noteapparat som er etterprøvbart og fordi det gir informasjon 

som er relevant for oppgaven til tross for at min problemstilling ikke samsvarer med Wilsons 

fokus. Jeg har benyttet meg av verket for både bakgrunnsinformasjon og til punkter som trekkes 

inn i analysekapitlene. I tillegg til Wilson har hans medarbeider og assistent Marjorie Caygill 

skrevet og redigert litteratur om museets historie. Av dette har jeg særlig benyttet meg av boken 

Enlightening the British: Knowledge, Discovery and Museum in the Eighteenth Century (2003) 
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som hun har vært med-redaktør for i forbindelse med bakgrunnsinformasjon, samt for å plassere 

museet inn i sin historiske kontekst. En av hennes andre bøker på fagfeltet handler detaljert om 

British Museums hovedlesesal kalt «the round reading room», og denne diskuterer og 

samhandler oppgaven med i analysekapittel 4.2 omhandlende adferdsstyring spesifikt på denne 

lesesalen.42 Her har også nylig forskning publisert av Bibel- og religionsforsker Gregory 

Cuéllar fra 2019 vært interessant og inngår i samme analyse.43 I tillegg har historiker James 

Delbourgo nylig gjort omfattende undersøkelser av museets historie og hører til historiografien 

om dette temaet. Hans Collecting the World: Hans Sloane and the Origins of the British 

Museum (2017) er benyttet i stor grad for bakgrunnsinformasjon om kuriositetskabinett, samt 

for å plassere museet innenfor dets historiske kontekst på 1700-tallet ved dets etablering. 

Når det kommer til tidligere forskning som kan benyttes for å belyse styring på museum fra 

midten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, er det særlig et knippe verk som har vært av stor 

betydning for masteroppgaven. En av de mest omfattende studiene innenfor styring av adferd 

hos besøkende på britiske museer på tiden oppgaven behandler, er gjort av historiker Kate Hill. 

Hun diskuterer i likhet med masteroppgaven om og eventuelt hvordan Tony Bennetts teori og 

perspektiv på offentlige museer kan anvendes på britiske museer på slutten av 1800-tallet og 

starten av 1900-tallet. I motsetning til Bennett er Kate Hill mer skeptisk til å anvende hans 

konsept og teori i forskning på museum og museumshistorie. Faktisk går hun så langt som å 

sette spørsmålstegn ved Bennetts analyse og bruk av Foucault til å studere museum. Hennes 

kritikk retter seg i hovedsak mot det uimotståelige ved Bennetts konsept om selvregulering av 

adferd og rollen arbeiderklassen ville, ifølge Bennett, selvfølgelig ta som «self-improver» på 

offentlige museum når de hadde tilgang til dem.44 Dette gjør hennes litteratur særs interessant 

for masteroppgavens undersøkelser. Hills forskning har vært av betydning for masteroppgaven 

også fordi mine funn innenfor adferdsstyring på museet har fått et sammenligningsgrunnlag 

med styring av adferd på andre britiske museer på samme tid som oppgaven behandler. I likhet 

med Kate Hill skal også jeg undersøke om og eventuelt hvordan arkitektur påvirket hvorledes 

museet var et virkemiddel for adferdsstyring. I den sammenheng er metoden jeg har benyttet i 

analysen for å avgjøre dette direkte hentet fra Hills undersøkelser om det samme ved enkelte 

 
42 Marjorie Caygill, The British Museum Reading Room  (London: British Museum Press, 2000). 
43 Gregory L. Cuéllar, Empire, the British Museum, and the Making of the Biblical Scholar in the Nineteenth 

Century  (Cham: Palgrave Macmillan, 2019). 
44 Kate Hill, «'Roughs of Both Sexes': The Working Class in Victorian Museums and Art Galleries,» i Identities 

in Space: Contested Terrains in the Western City since 1850, red. Simon Gunn og  Robert J. Morris (Aldershot: 

Ashgate Publishing 2001), 190-191. 
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kommunale museer i perioden 1850-1914. Hill er ikke alene om å undersøke adferdsstyring på 

museer og gallerier heller. Kultursosiolog Nick Prior, som har undersøkt museumssosiologi, 

har gjort analyser om dette ved The National Gallery i Edinburgh i perioden 1859-1870. Hans 

konklusjon var at galleriet «did not emerge as an institution of mass improvement», hvilket 

ligner på Hills konklusjon og hennes skepsis til særlig Bennetts teori.45 

Det er imidlertid ikke alle som er skeptisk til Bennett og Hooper-Greenhills teorier om styring 

på museum. Den antropologiske arkeologen Katina Lillios er enig med dem i at museet var et 

virkemiddel for styring, «sivilisering» og «disiplinering» av besøkende.46 Hennes forskning 

omhandler helt konkret hvordan vakter på det offentlige Museu Ethnológico Portugûes i Lisboa 

i perioden 1893-1929 bidro til adferdsstyring. Lillios argumenterer for at museet var en arena 

der en mangfoldig besøksgruppe fikk tilgang til tidligere private samlinger, og at denne nye 

tilgangen krevde museumsvakter for å forsikre seg om at besøkendes adferd var tilpasset den 

nye sosiale arenaen museet utgjorde.47 Hun mener også at museet hadde en adferdsregulerende 

funksjon i perioden hun undersøker, og at museumsvaktene er et konkret eksempel man kan 

undersøke for å forstå hvorledes styringen kunne skje. Hennes forskningen har gitt meg et godt 

sammenligningsgrunnlag for min egen analyse av om og hvordan vaktene på British Museum 

kunne være en del av museets hjelpemidler for styring av adferd, som inngår i kapittel 4. I 

tillegg har den ekspandert oppgavens sammenligningsgrunnlag til å også gjelde europeiske 

museer fremfor kun britiske, og dermed plassere oppgavens funn inn i en større, europeisk og 

historisk kontekst. 

Lillios er ikke alene om sitt syn på Bennetts og Hooper-Greenhills teorier og konsept. 

Kunsthistoriker Carol Duncan mener at adferdsstyring skjer på museum og har i sitt verk 

Civilizing Rituals: Inside the Public Art Museum (1995) presentert et perspektiv på dette der 

museet er et rituelt og nærmest spirituelt sted.48 Selv om begrepet «ritual» har en assosiasjon til 

religiøse praksiser mener Duncan at det kan anvendes i studier av sekulære steder som 

museum.49 Ett av disse ritualene mener hun er å oppføre seg innenfor bestemte dekorum.50 I en 

 
45 Nick Prior, «The High Within and the Low Without: The Social Production of Aestetic Space in the National 

Gallery of Scotland, 1859-70,» Cultural Logic: A Journal of Marxist Theory and Practice 1999, no. 4 (1999): 

22. 
46 Katina T. Lillios, «Disciplining Bodies, Disciplining Objects: Museum Guards and the Museu Etnológico 

Português (1893–1929),» Museum Anthropology 36, no. 1 (2013): 51-65. 
47 Ibid. 
48 Duncan forklarer på side 1 i boken at hun bruker begrepene «art gallery», «museum of art» og «museum» som 

synonymer. 
49 Carol Duncan, Civilizing Rituals: Inside the Public Art Museum  (London: Routledge, 1995), 8. 
50 Ibid., 10. 
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diskusjon om styring av adferd slik masteroppgaven undersøker, kan dette kobles til konseptet 

om styringsmentalitet og hvordan de som blir styrt tenker om egen adferd, samt til Bennetts 

konseptet om selvregulering der museumsbesøkende selv velger å tilpasse seg akseptert adferd 

på offentlige museer. Duncan mener at museet kan anses som et seremonielt sted og at 

adferdsstyring derfor gjøres som et ritual der. Hennes forståelse av dette inneholder et element 

av opptreden eller utførelse og hun mener det er de besøkende som står for dette. I tillegg kan 

Duncans syn kobles til museet som et virkemiddel for styring av besøkendes 

kunnskapservervelse. Et av målene hun trekker frem ved ritualene er at besøkende skal 

opplyses.51 Som et eksempel på hvordan dette kan gjøres trekker hun frem hvordan museer kan 

få besøkende til å følge bestemte ruter, hvilket er grunnen til at hun derfor sammenligner 

besøkende med pilgrimer.52  

Flere historikere har undersøkt ulike hjelpemidler museer kunne ta i bruk for å spre (ønsket) 

kunnskap til besøkende. Én av disse er Aileen Fyfe. Hun har gjort en analyse av uoffisielle 

guidebøker om British Museum skrevet av tredjeparter rundt midten av 1800-tallet. Hennes 

konklusjon rundt dette er relevant for min egen studie av hjelpemidler og guidebøker som 

eksempler på dette. Hun fremstiller hvordan det var et marked for «advice literature» som 

inkluderte uoffisielle guidebøker til British Museum skrevet av andre enn museet selv rundt 

midten av 1800-tallet.53 Hun trekker også frem hvordan utvidelsen av publikum til å i større 

grad enn tidligere inkluderte arbeiderklassen fordret at litteraturen om museets samlinger måtte 

spesifikt tilpasses de besøkendes ulike bakgrunn og forkunnskaper. Jeg har brukt Fyfes 

undersøkelser for å få bakgrunnsinformasjon om guidebøker til museet. I tillegg har jeg forsøkt 

å forlenge hennes problemstilling – om og eventuelt i hvilken grad guidebøker på British 

Museum var tilgjengelig og brukbare for et allment publikum og særs arbeiderklassen – til å 

også gjelde mine undersøkelser. I motsetning til Aileen Fyfe, har jeg kun konsentrert meg om 

British Museums egne publikasjoner da ett av mine forskningsspørsmål handler om hvilke 

hjelpemidler museet brukte for å styre kunnskapservervelsen til besøkende. Uoffisielle 

publikasjoner skrevet og publisert av tredjeparter kan ikke svare på dette. 

 
51 Ibid., 13. 
52 Ibid., 12. 
53 Aileen Fyfe, «Reading Natural History at the British Museum and the Pictorial Museum,» i Science in the 

Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences, red. Aileen Fyfe og  Bernard Lightman (Chicago: 

University of Chicago Press, 2007), 219-220. 
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Historikeren Samuel Alberti har, i tillegg til Aileen Fyfe, gjort undersøkelser av hvilke 

hjelpemidler museum, og særlig Manchester Museum, tok i bruk og som kunne styre 

besøkendes kunnskapservervelse rundt samme tid som masteroppgaven. Han trekker frem flere 

av hjelpemidlene jeg har identifisert på British Museum, slik som guidebøker, omvisere og 

forelesninger.54 Sistnevnte hjelpemiddel har også historiker Bernard Lightman omtalt, og 

sammen med Fyfe og Alberti har jeg benyttet meg av denne litteraturen og forskningen i 

kapittelet som diskuterer spesifikt slike hjelpemidler.55 Dette har både gitt meg et 

sammenligningsgrunnlag og gjort det mulig å avgjøre om museets bruk av enkelte hjelpemidler 

var særegent for det eller perioden. Dette fagstoffet har dermed også gjort det mulig å plassere 

min undersøkelse blant historiografien på dette feltet, og plassert funnene inn i deres historiske 

sammenheng.  

Litteraturen som er presentert i dette delkapittelet viser at det finnes et helt felt for studier av 

styring av besøkendes adferd og kunnskapservervelse på britiske og europeiske museum, samt 

et fagfelt omhandlende British Museums historie. Det er illustrert hvordan historikere og andre 

forskere er uenige i hvorvidt det er mulig å anvende Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhills 

teorier, som bygger på Foucault, uhemmet i studier av offentlige museer på slutten av 1800-

tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Masteroppgaven inngår i denne diskusjonen og tar et 

standpunkt om deres teorier, konsept og uttalelser gjelder for British Museum i oppgavens 

tidsperiode basert på oppgavens tilgjengelige primærkilder. 

1.4 Primærkilder, kildekritiske betraktninger og 

metode 

Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål er av en slik natur at det er nødvendig å 

konsultere offisielle kilder omhandlende British Museum. I museets hovedarkiv, kalt British 

Museum Central Archive, fant jeg relevant materiale for å belyse de ulike 

forskningsspørsmålene og dermed også den overordnede problemstillingen. 

 
54 Samuel Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum  (Manchester: 

Manchester University Press, 2009), 6, 36, 159; «The Museum Affect: Visiting Collections of Anatomy and 

Natural History,» i Science in the Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences, red. Aileen Fyfe og  

Bernard Lightman (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 381. 
55 Bernard Lightman, «Lecturing in the Spatial Economy of Science,» ibid., 100-101. 
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Mitt første forskningsspørsmål – når museet var åpent og om dets åpningstider tilrettela for et 

allment publikum – krever et kildemateriale som helt konkret omhandler åpningstider og 

åpne/stengte dager. Informasjon om dette fant jeg hovedsakelig i museets reglement, kalt 

Statutes and Rules for the British Museum. I oppgavens tidsperiode ble reglementet og 

statuttene endret fem ganger, og de ulike versjonene ble publisert i 1871, 1879, 1886, 1898 og 

1908. Neste utgave etter 1908 er fra 1922. Den er dermed ikke gyldig for tidsperioden oppgaven 

er begrenset til, og 1908-utgaven er derfor den siste som blir behandlet her. Materialet er 

«Printed by the Order of the Trustees», og det virker derfor som om det er museumsstyret (eng: 

trustees) som er forfatteren bak reglementet.56 Dette primærkildematerialet gir informasjon som 

er normativt i den forstand at den kommuniserer hvordan det var ønsket at reglement og drift 

skulle være. Om disse reglene faktisk ble fulgt, kan vi anta, men ikke fastslå ut fra materialet i 

seg selv. Som jeg skal vise senere i oppgaven, finnes det bevis for at i hvert fall enkelte 

museumsansatte fulgte reglementet. For oppgavens problemstilling er det tilfredsstillende at 

materialet er normativt da den undersøker hvem museet var åpent for og hvordan det tilrettela 

for et allment publikum, fremfor konkret hvem som besøkte det. 

I tillegg til reglementet belyser museets årsrapporter, kalt Returns, mitt første 

forskningsspørsmål. Disse primærkildene er årlige rapporter sendt til Underhuset i det britiske 

parlamentet fra British Museum og de informerer om drift, progresjon, ordning av 

utstillingsrom- og gjenstander, antall besøkende og økonomi for det forhenværende året. 

Materialet er dermed deskriptivt, og kan behandles som pålitelige kilder hva som ble gjort og 

fantes på museet hvert år. Det oppgis hvilke dager og tider museet var åpent og stengt spesifikt 

i enkelte år. I oppgaven har jeg brukt årsrapportene både for å stadfeste informasjonen i 

reglementet, men også for å fastslå mer detaljert når hvilke åpningstider gjaldt for spesifikke 

rom. I tillegg til dette er årsrapportene svært gode kilder til et av mine andre 

forskningsspørsmål, nemlig hvilke hjelpemidler for styring av kunnskapservervelse som ble 

brukt på British Museum i perioden 1871-1911. Fordi rapportene er svært detaljerte og 

gjennomgår drift, arbeid og bruk av gallerier for hver enkelt avdeling i museet og var ment å 

rapportere all aktivitet til Underhuset, har jeg gjennom lesing av materialet identifisert på en 

pålitelig måte hvilke hjelpemidler for styring av besøkendes kunnskapservervelse som ble brukt 

for alle årene materialet dekker. 

 
56 Dette står på tittelsidene i alle utgavene av reglementet fra oppgavens tidsperiode. 
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Jeg må si «for all årene materialet dekker» fordi det er mangler i dette materialet, og det kan 

kun leses med regulær hyppighet fra 1890-tallet og fremover. Manglene gjelder for 

årsrapportene for perioden 1871-1889. Fra 1870-tallet hadde museet kun rapporten fra 1876. 

Neste deretter var fra 1880, før det var et hopp til 1890-tallet. Dette preger selvfølgelig min 

undersøkelse, og det er uheldig at rapportene for størstedelen av 1870- og 1880-tallet ikke 

eksisterer lenger og dermed ikke kan benyttes i oppgaven. Likevel må jeg løfte frem en 

kildekritisk bemerkning her som påvirker analysen: årsrapportene bygger på hverandre, 

henviser stadig til fortsettelse av arbeid som ble påbegynt år før og det er dermed ikke 

nødvendigvis slik at man går glipp av relevant informasjon. Eventuelle hjelpemidler for styring 

av kunnskapservervelse som iverksettes disse årene vil dukke opp i senere årsrapporter så sant 

de ikke ble avsluttet før 1890-tallet. Det samme gjelder for hjelpemidler som ble påbegynt før 

min tidsperiode og som eventuelt ble brukt på 1870- og 1880-tallet; disse vil dukke opp i senere 

årsrapporter med mindre de ble avsluttet før 1890-tallet. Dette er en usikkerhet man må 

anerkjenne. 

Det er flere kildekritiske bemerkninger som må påpekes også.  Siden årsrapportene fra 1890 til 

1911 eksisterer i sin helhet, har jeg i denne delen av oppgavens tidsperiode identifisert flere 

hjelpemidler for styring av kunnskapservervelse enn i perioden 1871-1889. Det at man finner 

flere funn i de senere årsrapportene kan ha ulike årsaker, slik som at det faktisk fantes flere 

hjelpemidler eller at forfatterne bak rapportene ble nøyere med å registre denne type 

informasjon. Det kan være ulike årsaker til manglene, og det gjelder å ha i mente at en økning 

i antall funn i materialet ikke nødvendigvis korrelerer med slik det faktisk var. Det er gitt at jeg 

vil identifisere flere finn av hjelpemidler for styring av kunnskapservervelse i primærkildene 

datert etter 1890 fordi dette materialet øker i antall og sider, samt er mye mer omfattende enn 

materialet fra 1871-1889. 

På grunn av økningen i sidetall i takt med økende år for publisering og tidsbegrensning i arkivet, 

har jeg måtte lese et utvalg av årsrapportene. Rapportene endret seg ikke drastisk i innhold 

gjennom oppgavens førtiårsperiode. Dette tillater at man kan velge ut et nummer årsrapporter 

fremfor å lese alle. Før avreise hadde jeg lest meg opp på temaet og funnet ut at det mest 

sannsynlig skjedde størst endringer innenfor mitt forskningsområde en gang i løpet av 1870- 

og 1910-tallene. Derfor konsentrerte jeg meg om å først lese relevant og tilgjengelig materiale 

i arkivet fra disse tiårene, inkludert årsrapportene. Rapportene øker i antall sider i takt med 

økende årstall. Første årsrapport er på 43 sider, siste rapport er på 207 sider. En annen faktor 
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felles for alt arkivmaterialet er at det kun er tilgjengelig på papir inne i museets arkiv. Valget 

ble tatt om å lese og skanne hver fjerde årsrapport så langt det lot seg gjøre. Ved å fokusere 

lesingen på de tiårene der størst endringer fant sted først, er jeg sikret å ha dokumentert disse 

nok til å undersøke dem detaljert. Ved å lese minst hver fjerde rapport så langt det lot seg gjøre 

grunnet mangler i materialet, har jeg i tillegg fått oversikt over alle hjelpemidlene i perioden. 

Jeg har derfor både oversikt over hele periodens endringer samt dybdekunnskap om endringer 

i de tiårene der de største og viktigste endringene fant sted. 

Jeg vil kommentere valget om å lese et utvalg grunnet tidsbegrensing i museets arkiv noe mer 

detaljert. Man blir automatisk begrenset når materialet favner tusenvis av sider, kun var 

tilgjengelig på papir, og mitt opphold i arkivet kun kunne vare i ti dager. Den største 

utfordringen var at primærkildene ikke var digitalisert. Man har dog muligheten til selv å 

digitalisere det gjennom skanning. Jeg valgte å fordele tiden min mellom å lese materialet for 

å forsikre meg om at det var relevant for oppgaven, og å skanne det slik at det ble tilgjengelig 

også etter avreise fra London. Årsakene til dette var flere: 1) Det var nødvendig å forsikre meg 

om at det utplukkede materialet faktisk var relevant for problemstillingen og ha muligheten til 

å legge til annet materiale dersom det viste seg irrelevant, 2) For å aktivt kunne bruke og vise 

til eksempler fra materialet i masteroppgaven er det nødvendig å ha det tilgjengelig permanent 

og over hele den perioden man arbeider med problemstillingen, 3) For å kvalitetssikre 

kildearbeidet kreves en systematisk og nøye gjennomgang av arkivmaterialet som fordrer 

lenger tid enn tidsbegrensningen av London-oppholdet kunne tilby. Jeg digitaliserte derfor alle 

primærkildene jeg har brukt i masteroppgaven. 

Som nevnt tidligere, og som jeg vil gå nærmere inn på i kapittel 5, er guidebøker ett av 

hjelpemidlene jeg har identifisert at British Museum brukte for å styre besøkendes 

kunnskapservervelse. Ut fra publiseringslister i årsrapportene kommer det frem at guidebøker 

ble publisert av museet gjennom hele oppgavens tidsperiode. Museet har ikke alle utgavene 

som ble publisert av disse i oppgavens tidsperiode, men jeg fikk tilgang til to. Guidebøkene 

beskriver detaljert hvorledes utstillingene var organisert innad i hvert rom i museet, samt hva 

som fantes der helt ned på gjenstandsnivå.57 Det kommer frem i årsrapportene og reglementet 

at disse var offisielle guidebøker, skrevet av personer på museet. Dette er det eneste 

 
57 The British Museum, A Guide to the Exhibition Galleries of the British Museum (Bloomsbury). With Maps and 

Plans.  (London: Woodfall and Kinder, 1897); A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural 

History and Antiquities  (Uten sted, uten dato: Tilgjengelig hos British Museum Central Archive, 1871). 
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hjelpemiddelet fra oppgavens tidsperiode som fremdeles eksisterer nøyaktig slik det var 

tilgjengelig for museets besøkende. Jeg har brukt dem som eksempler på hvordan styringen 

faktisk kunne se ut og, som jeg kommer tilbake til, har analyser av dem vært svært nyttig i 

undersøkelsen av hvordan besøkendes kunnskapservervelse kunne styres også ut over det 

skrevne ord da guidebøkene inneholder plantegninger og anbefalte ruter for de besøkende. 

Når det kommer til det siste forskningsspørsmålet – om og hvordan adferd kunne styres på og 

av museet – har jeg her benyttet meg av museets reglement og årsrapportene. Førstnevnte er 

det materialet som i størst grad belyser dette da det konkret omhandler adferdsreglementet til 

British Museum og derfor helt eksplisitt inneholder informasjon som belyser 

forskningsspørsmålet. I tillegg har jeg brukt årsrapportene, da de kommer inn på at det for 

eksempel var ansatt vakter på museet som patruljerte galleriene og utstillingsrommene i 

tidsperioden. 

På et mer overordnet plan har jeg også brukt fotografier, illustrasjoner og figurer så langt jeg 

har fått tilgang til dette for å berike diskusjonene, analysene og for å bedre illustrere ulike 

argumenter. Jeg har i tillegg benyttet meg av lovvedtaket fra 1753 som etablerte British 

Museum, da det kaster lys over hvilke personer og hvilke formål museet ble etablert for. En 

kopi av lovvedtaket ble tilgjengeliggjort for meg av museets arkivarer i en kopi av en 

lovsamling datert 1805 titulert Acts and Votes of Parliament relating to The British Museum, 

with the Statutes and Rules thereof, and the Succession of Trustees and Officers. 

Metoden benyttet i behandlingen av kildematerialet har vært nærlesing og systematisk 

analysering. For å kunne identifisere mulige svar på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene var det nødvendig å lese materialet i sin helhet. Helt konkret ble 

nærlesingen gjennomført på følgende måte: alle ord og alle sider ble lest fra start til slutt i alt 

av det overnevnte kildematerialet. For å forsikre meg om at kildematerialet ble behandlet likt 

har jeg systematisk analysert og notert funn underveis i lesingen. Funnene har blitt notert i 

tabeller, inndelt etter forskningsspørsmålenes respektive områder. Formatet til årsrapportene og 

reglementet tilrettelegger for særs systematisk nærlesing og notering av funn ettersom begge 

følger en streng og gjentagende oppbygging. Lesingen av samme type materiale gjennom førti 

års publikasjoner og utgaver fordret også en komparativ fremgangsmåte innad i hver 

kildekategori. En diakron sammenligning med fokus på forskjeller og likheter mellom få antall 

enheter innad i primærkildekategoriene fant derfor sted. Ved å sammenligne årsrapportene for 

å finne hjelpemidler for styring av besøkendes kunnskapservervelse, kan man finne nye 
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hjelpemidler ved å identifisere forskjeller mellom rapportene. Likhet i rapportene vil kunne 

bekrefte at et hjelpemiddel ble videreført. Det er det samme med reglementet og statuttene; ved 

å sammenligne ulike utgaver, kan man identifisere nye regler gjennom å se på forskjeller og 

likheter mellom innholdet i kildene.  

Oppsummert kombinerer oppgavens metode derfor nærlesing, komparasjon, systematisk 

analyse, og organisering av funn i tabeller med lik utforming. Disse metodene anså jeg som de 

beste for oppgavens formål. Jeg kunne også ha benyttet meg av andre metoder, slik som for 

eksempel ordsøk. Med digitalisering av materialet slik jeg gjorde, åpner man for å legge inn 

tekstgjenkjenning og ordsøk i kildene. Dette har jeg valgt å ikke benytte meg av flere årsaker. 

For det første mister man mulighet for systematisk nærlesing og behandling av materialet. For 

det andre tilrettelegger man for antakelser og funn som kun korrelerer med ens hypotese 

ettersom man kun søker opp de ordene man forventer å finne. Dette kan være farlig fordi man 

ikke åpner for å finne svar som er annerledes enn det man så for seg. For det tredje var det 

aktuelle materialet her gammelt og noe slitt. Det var tidskrevende å lage gode scanner av sidene, 

og ikke all teksten i kildene ble identifisert som tekst av tekstgjenkjenningsprogrammet. Med 

dette ville potensielle funn kunne blitt uidentifiserbare ved ordsøk. Ved å heller benytte 

metodene jeg valgte, unngår man de overnevnte fellene i behandlingen av oppgavens 

kildemateriale. 

1.5 Oppgavens struktur 

I tillegg til dette introduksjonskapittelet, består oppgaven av fem kapitler. Å forstå hvorfor og 

hvordan British Museum eventuelt kunne fungere som et virkemiddel for styring på slutten av 

1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet er lettere når man blir presentert for viktige aspekter 

ved den historiske konteksten og bakgrunnsinformasjon. Dette går kapittel 2 gjennom. Her blir 

sentrale trekk ved den historiske konteksten til Storbritannia, London og British Museum 

presentert sammen med informasjon rundt overgangen fra private til offentlige 

museumssamlinger. Kapittel 3, 4 og 5 er mine analysekapitler og går inn i 

forskningsspørsmålene jeg presenterte tidligere og svarer på ett hver. Kapittel 3 undersøker når 

British Museum var åpent og om den tilrettela for besøk fra allmennheten. Kapittelet slår 

dermed fast hvem styringen som eventuelt fant sted hadde mulighet å være rettet mot. Neste 

kapittel deretter går inn i undersøkelsen av og om museet kunne være et virkemiddel for styring 

av adferd. Her behandler jeg hvordan besøkende i så fall kunne/ ikke kunne bli styrt på og av 
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British Museum. Jeg gjør i tillegg et dypdykk i museets hovedlesesal og analyserer hvorledes 

styring kunne finne sted der. Kapittel 5 behandler hvordan museet kunne styre besøkendes 

kunnskapservervelse gjennom hjelpemidler. Her går jeg gjennom hvilke hjelpemidler jeg 

konkret har identifisert ble benyttet på British Museum og jeg drøfter hvilken virkning disse 

kunne hatt på besøkende. Avslutningsvis konkluderer jeg hele masteroppgaven i kapittel 6 med 

en oppsummering av oppgavens viktigste punkter. Jeg konkluderer blant annet med at museet 

imøtekom kravene som presenteres for å fungere som et virkemiddel for styring, men at enkelte 

faktorer hadde stor påvirkning på hvilken suksess dette ville hatt. I tillegg konkluderer jeg med 

at flere av Tony Bennetts og Eilean Hooper-Greenhills uttalelser, perspektiver og konsept må 

nyanseres og omformuleres noe når man omtaler styring av besøkendes adferd og 

kunnskapservervelse på British Museum i tiden 1871-1911. 



21 

 

2 Bakgrunn 

I dette kapittelet går jeg inn på de aspektene ved den historiske konteksten og 

bakgrunnsinformasjon som er nyttig å vite litt om når man skal diskutere styring på British 

Museum sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Jeg skal begynne med å gå nærmere inn på 

overgangen fra private til offentlige museumssamlinger. Deretter trekker jeg frem enkelte 

aspekter ved den historiske konteksten rundt og i Storbritannia i oppgavens tidsperiode. Dette 

er fordi oppgaven diskuterer forhold mellom besøkende og British Museum, og at det derfor 

kan være nyttig med informasjon om hvilke faktorer som påvirket samfunnet og konteksten 

rundt museet og publikum. Jeg vil også i dette kapittelet kort behandle deler av British Museums 

historie. 

2.1 Fra private samlinger til offentlige museer 

I dette delkapittelet trekker jeg frem tre viktige sider ved overgangen fra private til offentlige 

museumssamlinger. Først belyses forløpere til de offentlige museene, med fokus på 

kuriositetskabinett. Deretter skal jeg omtale hvordan museets funksjon som et virkemiddel for 

styring både kunne bære preg av og bryte med enkelte opplysningstidsidealer. Til slutt belyser 

jeg hvordan de teoretiske konseptene oppgaven undersøker kan kobles til etableringen av 

offentlige museer. Helt konkret skal jeg trekke frem hvordan disse utgjorde en ny arena der alle 

samfunnsklassene kunne møtes, samt hvordan samtidens forståelse av «rasjonell rekreasjon» 

gjorde museum til en mulig arena for styring av adferd og kunnskapservervelse. 

2.1.1 Forløpere til det moderne museet 

Ordet «museum» var lite brukt på 1700-tallet da British Museum ble etablert. En definisjon 

som ble benyttet tidlig i århundret finnes i Edward Phillip’s New Worlds of Words; or Universal 

English Dictionary (1706). Der defineres museum som «a study or library, also a college, of 

public place for the resort of learned men».58 Denne definisjonen viser til et læringsmiljø, et 

sted man kunne utvide sin kunnskap. I lovvedtaket fra 1753 som etablerte British Museum etter 

Hans Sloanes død, ble begrepet «museum» heller brukt som et synonym til «samling». 

Lovvedtakets langtittel illustrerer dette: «An Act for the Purchase of the Museum, or Collection 

 
58 Edward Phillips sitert i Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 89. 
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of Sir Hans Sloane …».59 Uansett tidligere praksis bestemte parlamentet seg for å benytte 

termen «museum» da landets første nasjonale og offentlige gjenstands- og boksamling ble 

etablert i London som det vi i dag betegner som British Museum, og derfor skal dette 

delkapittelet gå nærmere inn på overgangen fra private samlinger til offentlige museer.60 

Museum utviklet seg til sin moderne form på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet.61 

Etableringen av offentlige museer som fenomen inkluderte en overgang fra tidligere, private 

samlingspraksiser der privatpersoner samlet gjenstander og kun et begrenset antall mennesker 

med tilknytning til disse fikk tilgang, til offentlige samlerpraksiser der gjenstander ble 

tilgjengelig for allmennheten å beskue i offentlige institusjoner.62 Historikere og andre forskere 

har trukket frem en rekke samlingspraksiser, institusjoner eller fenomener som kan 

eksemplifisere forløpere til det moderne museet. Dette inkluderer ulike former for bibliotek, 

som for eksempel store private boksamlinger, klosterbibliotek, studioli og kongelige 

bibliotek.63 I tillegg er også kuriositetskabinetter under en rekke navn som «cabinets of 

curiosities», «wunderkammer» og «kunstkammer» trukket frem som eksempler på forløpere.64 

British Museum bestod ved dets etablering av flere samlinger, hvilket kapitel 2.3 går nærmere 

inn i senere. Disse kan kategoriseres som fire bok- og litteratursamlinger og ett 

kuriositetskabinett. Siden bok- og litteratursamlinger ikke endret form i særlig stor grad og fordi 

bibliotek er et allmennkjent fenomen, vil jeg ikke gå nærmere inn på hva som kategoriserte 

bibliotek på 1700- og 1800-tallet. Jeg vil heller rette fokuset mot hva som karakteriserte 

kuriositetskabinetter ettersom Hans Sloanes gjenstandssamling ble betegnet som dette og 

utgjorde en del av de originale samlingene. I tillegg er det gjenstander, ikke bøker, som i stor 

 
59 Parliament, «26 GEO. II. For the Purchase of the Museum or Collection of Sir Hans Sloane; of the Harleian 

Collection, & of the Cottonian Library,» i Acts and Votes of Parliament relating to The British Museum, with the 

Statutes and Rules thereof, and the Succession of Trustees and Officers. (London: W. Bulmer and Co, 1805), 7. 
60 Judith Flanders, Consuming Passions: Leisure and Pleasure in Victorian Britain  (London: Harper Perennial, 

2007), 400. 
61 Bennett, The Birth of the Museum, 19. 
62 Giles Waterfield, «Anticipating the Enlightenment: Museums and Galleries in Britain before the British 

Museum,» i Enlightening the British: Knowledge, Discovery and the Museum in the Eighteenth Century, red. 

R.G.W. Anderson, et al. (London: The British Museum Press, 2003), 5. 
63 Nick Prior, «Museums: Leisure between State and Distinction,» i Histories of Leisure, red. Rudy Koshar 

(Oxford: Berg, 2002), 29; Bennett, The Birth of the Museum, 93; Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of 

Knowledge, 105, 190; Ken Arnold, Cabinets for the Curious: Looking Back at Early English Museums  

(Aldershot: Ashgate, 2006), 14; Keith Thomas, «Afterword,» i Enlightening the British: Knowledge, Discovery 

and the Museum in the Eighteenth Century, red. R.G.W. Anderson, et al. (London: The British Museum Press, 

2003), 185. 
64 Prior, «Museums: Leisure between State and Distinction,» 29; Bennett, The Birth of the Museum, 93; Hooper-

Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 105, 190; Arnold, Cabinets for the Curious: Looking Back 
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grad karakteriserer det moderne museet og var det de nye museumsinstitusjonene ble bygget 

for. 

Kjennetegn på kuriositetskabinett var at slike «kabinett» gjerne skulle være en minimodell av 

verden. Innholdet skulle gjerne bringe sammen «a number of material things and arrange them 

in such a way as to represent or recall either an entire or partial world picture».65 Samlingene 

kunne bestå av gjenstander tilhørende en rekke ulike kategorier. Kuriositetskabinettet kunne 

være større i omfang enn kun et skap eller kabinett, slik ordet kuriositetskabinett kan hinte til. 

I England ble ordet brukt til å referer til samlinger som varierte i størrelse fra skap til egne 

rom.66 Sloanes samling dekte for eksempel mange rom.67 

En annen forskjell mellom de tidligere, private samlingspraksisene og de nye, offentlige 

museene var organiseringen av deres innhold. Ettersom kuriositetskabinett gjerne inkluderte 

gjenstander som skulle gjenspeile hele eller deler av den materielle verden på en spesifikk måte, 

ble ikke disse nødvendigvis organisert kategorisk. Flere forskere mener at organiseringen av 

gjenstander på museer på slutten av 1800-tallet var preget av orden og rasjonalitet, hvilket stod 

i sterk kontrast til kuriositetskabinettenes kaotiske organisering.68 Tony Bennett peker også på 

at overgangen fra private kuriositetskabinett til offentlige museer kan sies å ha vært 

karakterisert av at innholdet gjerne beveget seg fra det generelle til det spesifikke.69 Som 

eksempler på dette, trekker Bennett frem fag- og områdespesifikke museer. De offentlige 

museene kunne i tillegg være preget av og bryte med opplysningstidsidealer, hvilket neste del 

av delkapittelet belyser. 

2.1.2 Preg av og brudd med opplysningstidsidealer 

Flere forskere mener at British Museums etablering må forstås i lys av dets opphav i 

opplysningstidens Storbritannia. Marjorie Caygill har plassert museets etablering inn i dets 

historiske kontekst i den britiske opplysningstiden på 1700-tallet, og mener at museet kan ses 

på som et ekstraordinært eksperiment i offentlig opplysning. Hun mener i tillegg at British 

Museum kan forstås som et offentlig museum som samtidig var ment å være hver innbyggers 

 
65 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 78. 
66 Ibid., 88. 
67 For mer informasjon om dette kan man konsultere James Delbourgo Collecting the World: Hans Sloane and 

the Origins of the British Museum (2017). 
68 Bennett, The Birth of the Museum, 2; Jonah Siegel, The Emergence of the Modern Museum: An Anthology of 

Nineteenth Century Sources  (Oxford: Oxford University Press, 2008), viii. 
69 Bennett, The Birth of the Museum, 2. 
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private museum, og med dette utgjorde det en nøkkelfaktor i å oppnå opplysningstidens drøm 

om et «informed and educated political community».70 Museet kunne også ses på som et 

levende Encyclopedia og bringe besøkende en følelse av «empowerment through 

knowledge».71 Tidligere direktør ved British Museum Robert Anderson har også diskutert 

etableringen av museet, og mener det kan brukes som om et eksempel på det han kaller 

«institusjonalisert opplysningstid».72 I tråd med prinsippet om at museum skulle tilhøre hele 

befolkningen, ble det bestemt at dets styreform skulle gjenspeile dette. Derfor ble det utnevnt 

et styre som originalt bestod av tre hovedstyremedlemmer: erkebiskopen i Canterbury, 

rikskansleren (Lord Chancellor) og presidenten i Underhuset (Speaker of the House of 

Commons). Tanken var at disse tre personene representerte hoveddelene av det britiske 

parlamentet og derfor gjenspeilet folkeviljen.73  

Da British Museum ble etablert var det et offentlig museum i kraft av å være statlig eid og i 

utgangspunktet åpent for allmennheten. Hvem museumsstyret anså som en del av denne 

allmennheten var dog begrenset, og ved museets åpning var det strenge adgangsrestriksjoner.74 

Til å begynne med ble besøkende gitt tilgang til museet i grupper på maks 15 stykker, etter at 

man hadde sendt inn og fått godkjent søknad om adgang i forveien.75 Spørsmål om endringer i 

adgangsreglementet ble møtt med motstand fra kuratorer og styremedlemmer, og i 1835 fikk et 

utvalg parlamentsmedlemmer i oppgave å undersøke dette og åpningstidene. Utvalget foreslo 

å åpne museet i påsken for å tilrettelegge for besøk fra de arbeidende klassene.76 Resultatet ble 

at museet utvidet åpningstidene til å gjelde deler av påske- og pinsehøytidene. Tidligere hadde 

museet holdt stengt disse offentlige høytidene grunnet rengjøring.77 Frem til midten av 1800-

tallet hadde direktørene av British Museum i liten grad begynt å verdsette omfanget av deres 

mulige publikum, eller innsett deres konkurranse med andre museumsinstitusjoner om dette 

 
70 Marjorie Caygill, The British Museum: 250 Years  (London: The British Museum Press, 2003), 3. 
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1840  (Aldershot: Ashgate, 2000), xvii. 
72 Robert Anderson, «British Museum, London: Institutionalizing Enlightenment,» i The First Modern Museums 

of Art: The Birth of an Institution in 18th- and Early 19th-Century Europe, red. Carole Paul (Los Angeles: Getty 
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73 Caygill, The British Museum: 250 Years, 3. 
74 Robert Anderson, «Introduction,» i Enlightening the British: Knowledge, Discovery and the Museum in the 

Eighteenth Century, red. R.G.W. Anderson, et al. (London: The British Museum Press, 2003), 1. 
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25 

 

publikumet.78 Flere museer hadde blitt etablert gjennom århundret, og ett estimat sier det var 

rundt 300 museer i England innen 1900.79 Offentlige museer, som på begynnelsen av 1800-

tallet var sjeldent i England, ble flere og mer tilgjengelig over større deler av landet.80 Innen 

slutten av 1800-tallet hadde British Museum blitt klar over dets konkurrenter.81 I tillegg åpnet 

det for besøk fra hele allmennheten ved fjerningen av sin siste adgangsrestriksjon i reglementet 

fra 1879, hvilket ifølge flere forskere åpnet for at museet kan bli sett på som et virkemiddel for 

styring av besøkendes adferd og kunnskapservervelse. Neste delkapittel går nærmere inn på 

hvorfor enkelte mener dette. 

2.1.3 Nytt publikum, ny møteplass og nye muligheter 

Utviklingen fra private samlinger til statlige og offentlige museer åpnet muligheten for at slike 

institusjoner kunne bli tatt i bruk som virkemidler for å prøve å endre samfunnet. Enkelte 

forskere mener, inkludert Tony Bennett, at museum på slutten av 1800-tallet ble «regarded as 

… major vehicles for the fulfilment of the state’s new educative and moral role in relation to 

the population».82 Han er ikke alene med sin mening heller, og også personer fra oppgavens 

tidsperiode mente det samme som han. Thomas Greenwood (1851-1908) var i oppgavens 

periode en forkjemper for offentlige museer, gallerier og bibliotek. Han skrev i 1888 at «a 

Museum and Free Library are as necessary for the mental and moral health of the citizens as 

good sanitary arrangements, water supply and street lightning are for their physical health and 

comfort» og at «Museums and Art Galleries not only give widespread pleasure, but are, with 

Free Libraries, the Universities of the working classes».83 Forløpere til museet hadde for det 

meste vært forbeholdt de høyere sosiale klassene. Når British Museum ble etablert og minsket 

adgangsreglementet ut over 1800-tallet, ble det til en sosial og kulturell arena der de ulike 

samfunnsklassene kunne møtes.84 Det var imidlertid ikke alle som i samtiden så på utvidelsen 

av publikumet til British Museum som en fordel. Kritiske røster hevet seg og hevdet at dersom 

museet ble åpnet for allmennheten ville det «fall victim to the disorderliness of the crowd»,85 

 
78 Aileen Fyfe og  Bernard Lightman, «Science in the Marketplace: An Introduction,» i Science in the 

Marketplace: Nineteenth-Century Sites and Experiences, red. Aileen Fyfe og  Bernard Lightman (Chicago: 
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79 Wilson, The British Museum: A History, 191. 
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82 Bennett, The Birth of the Museum, 109. 
83 Thomas Greenwood, Museums and Art Galleries  (London: Simpkin, Marshall and Co., 1888), 389. 
84 Bennett, The Birth of the Museum, 93. 
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og dette bare kunne resultere i «either the destruction of their [museets] exhibits or the 

desecreation of their aura of culture and knowledge by unseemly forms of behaviour».86 

I løpet av 1800-tallet vokste det frem en mentalitet i samfunnet som hadde motsatt syn på 

åpningen av museer til hele allmennheten enn det som kom frem i sitatene ovenfor. Denne 

mentaliteten eller samfunnsforståelsen kan kobles til ideen om «rational recreation», eller 

«rasjonell rekreasjon» som jeg vil kalle det heretter. Historikeren Peter Baily presenterer ideen 

kort: «A long-standing puritanical concern to discipline popular recreations intensified in the 

early Victorian period».87 Han kobler dette til industrialisering i Storbritannia på 1830- og 40-

tallet. Fabrikker hadde endret arbeidslivet i Storbritannia, og med dem kom et fokus på 

arbeidstid og fritid. I tillegg var samfunnet preget av arbeidsdisiplin, lange arbeidstider, 

befolkningsvekst, rask urbanisering, overbefolkede områder og utbredt fattigdom.88 Den 

strenge disiplinen i arbeidstiden kunne bli kontrastert på fritiden. Industrialisering og 

urbanisering brakte et stort antall mennesker til London og byen bar preg av sosiale forskjeller 

innad i befolkningsgruppen. Museer, klubber, foreninger og ungdomsorganisasjoner oppfordret 

til en konstruktiv og rasjonell måte å tilbringe fritiden på, i motsetning til å drive gatelangs og 

å tilbringe tid på puber.89 London var den største byen i Storbritannia, og tilbydde en rekke 

attraksjoner og lokasjoner for befolkningen å tilbringe fritiden sin på. 1800-talls Storbritannia 

hadde altså et særlig fokus på det som har blitt omtalt som «educational», «constructive» eller 

«rational recreation», gjerne rettet mot hovedstadens arbeiderklasse.90 På grunn av dette, ble 

det bygget en rekke museer og gallerier på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det offentlige 

museet hadde dermed i 1800-talls London både et potensiale som «minglingsarena» mellom 

ulike sosiale klasser og som et sted for rasjonell rekreasjon og kunnskapservervelse. Dette 

mente også enkelte i samtiden, hvilket de tidligere sitatene fra Thomas Greenwood viste. Dette 

var også knyttet til den historiske konteksten. Delkapittelet som følger skal derfor gå nærmere 

inn på den større historiske konteksten som preget det britiske samfunnet og London i 

oppgavens tidsperiode. 

 
86 Ibid., 99-100. 
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2.2 Historisk kontekst 

Denne oppgaven undersøker en type maktrelasjon mellom British Museum og dets publikum. 

For de kommende analysekapitlene vil det være av betydning at leseren er presentert for 

nødvendig informasjon om den historiske konteksten som preget samfunnet fra midten av 1800-

tallet til tidlig på 1900-tallet og som denne relasjonen eventuelt ville eksistert i kontekst til.  

I britisk historie blir de to siste tredjedelene av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ofte 

omtalt som «Viktoriatiden». Dronning Viktoria kom på tronen i 1837. Hennes død i 1901 

markerte periodens slutt og etterfølgeren hennes, kong Edward VII, ble ny monark. 

Utenrikspolitisk var perioden som omringer oppgavens tidsperiode særlig preget av «ny-

imperialisme» og kolonitid. Innen begynnelsen av 1800-tallet var Storbritannia tydelig etablert 

som en imperialistisk makt.91 Veksten i Storbritannias imperium fortsatte gjennom 1800-tallet, 

og utgjorde en viktig del av dets utenrikspolitiske og historiske kontekst på 1800- og tidlig 

1900-tall. På slutten av 1800-tallet fikk Storbritannia flere konkurrenter i kampen og søken om 

nye ressurser og territorier. For å etablere regler for koloniseringen av landområder, ble Berlin-

konferansen avholdt i 1884-1885 av europeiske stormakter, inkludert Storbritannia, samt det 

Osmanske riket og USA.92 Konferansen kan sies å være et godt eksempel på ny-imperialismen 

historikere assosierer med tiden fra 1880-tallet.93 På begynnelsen av 1900-tallet strakte det 

britiske imperiet seg til alle verdensdelene, hvilket igjen påvirket utstrekningen av 

Storbritannias handelskapasitet og kommunikasjon mellom ulike deler av verden.94 1800-tallet 

bar preg av økt industrialisering og innovasjon innenfor en rekke områder. Store forbedringer 

og innovasjoner gjorde at den fysiske forflytningen av varer og mennesker gjennom dampskip 

og damplokomotiv samt overføringen av kommunikasjon gjennom post, telegrafi og telefoni 

tok kortere tid enn tidligere.95 Et eksempel kan illustrere denne utviklingen godt: Mens det i 

1837 tok ni måneder å levere et brev fra London til San Fransisco, tok leveringen av brevet i 

1901 ni dager og et telegram kunne mottas innen 10 minutter.96 Enkelte virkninger av 

overnevnte innovasjoner var at mobiliteten og reisetiden for varer, turister og nyheter ble 
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drastisk kortet ned både utenlands, mellom land og verdensdeler samt innenlands. Dette 

tilrettela for turisme, som vokste gjennom 1800-tallet og ble et massefenomen på 1900-tallet.97 

Fremveksten av dampbåter og damplokomotiv gjorde både turisme tilgjengelig for flere, samt 

større deler av verden tilgjengelig.98 

Innad i Storbritannia var utviklingen av jernbanen særlig viktig for perioden. Fra 1830 til 1890 

ble det nasjonale jernbanenettverket utviklet, og dette koblet det britiske samfunnet sammen på 

en ny måte.99 Innen 1870 dekte jernbanenettverket alle store byer (eng: cities), samt flesteparten 

av de mindre byene (eng: towns).100 Dette påvirket store deler av samfunnet, men relevant for 

masteroppgaven er dets påvirkning på reiser, turisme og fritidsaktiviteter. I relasjon til de to 

sistnevnte gjorde jernbanen det mulig å reise rundt i Storbritannia for turisme og kortere eller 

lengre turer for mennesker tilhørende ulike samfunnslag.101 Blant annet brakte den mange 

besøkende til London for første gang i forbindelse med Verdensutstillingen i Crystal Palace i 

1851. Denne feiret progresjon, industrialisering, innovasjon og britisk styre over 

verdensmarkedet midt i kjernen av kongedømmets handels- og koloniimperium.102 

England og London opplevde urbanisering gjennom 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. På 

landsbasis bodde folk flest på gårder eller i landsbyer i 1801, mens over halvparten av Englands 

befolkning bodde i byer i 1851.103 Innen 1901 bodde 80% av landets befolkning i urbane 

områder.104 Londons befolkning økte drastisk fra rundt 1 million innbyggere i 1800 til 6.5 

millioner innen 1900.105 Geografisk vokste byen to og en halv gang i utstrekning gjennom 1800-

tallet.106 Befolkningen bestod av personer med ulik bakgrunn og økonomisk kapasitet. Dette 

viser et fattigdomskart fra 1898 som filantropen Charles Booth (1840-1916) lagde etter 

undersøkelser på slutten av 1800-tallet. Han delte Londons befolkning inn i syv økonomiske 
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kategorier som er illustrert i figur 1.107 Kildene hans var 

politikonstablers notater, informasjon fra skolestyrer og egne 

observasjonsnotater.108 Den geografiske spredningen av personer 

som tilhørte disse kategoriene ifølge Booth er illustrert i figur 2 som 

viser det nevnte fattigdomskartet.109 I figuren har jeg lagt til to piler 

som viser British Museums to lokasjoner i London. Pilen til venstre 

viser British Museum (Natural History) i bydelen South Kensington, 

mens pilen til høyre peker på museets plassering i området 

Bloomsbury. Det er tydelig at Bloomsbury-avdelingen befant seg 

nærmere sentrum av den britiske hovedstaden enn avdelingen i South 

Kensington. Sistnevnte lå heller nærmere Hyde Park, som i kartet er 

det nærmest rektangulære, hvite området direkte over pilen til venstre. Jeg skal gå nærmere inn 

i museets plassering i byen i neste delkapittel der jeg omtaler British Museums historie. 

 
107 Figur 1 brukes med tillatelse fra eieren London School of Economics Library og refereres til på ønsket måte: 

London School of Economics Library (LSE Library), «Charles Booth's London,» Hentet 23.02.2020. 

Tilgjengelig via: https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1174/51.5064/100/0. 
108 London School of Economics, «Who was Charles Booth?,» Hentet 23.02.20. https://booth.lse.ac.uk/learn-

more/who-was-charles-booth. 
109 Figur 2 brukes også med tillatelse fra eieren London School of Economics Library, refereres til på ønsket 

måte og er også hentet fra London School of Economics Library (LSE Library), «Charles Booth’s London,» 

Hentet 23.02.2020. Tilgjengelig via: https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1174/51.5064/100/0. 

Figur 1 Charles Booths 

fargekodede, økonomiske 

kategorier. 

Figur 2 Spredningen av personer tilhørende Charles Booths økonomiske kategorier i London i 1898. 
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2.3 British Museums historie 

En redegjørelse av hele museets historie er ikke nødvendig for å kunne diskutere oppgavens 

problemstilling eller forskningsspørsmål. Dette delkapittelet omtaler dermed kun enkelte 

aspekter ved museets historie i generelle trekk for å gi et bilde av institusjonens utvikling som 

bakgrunnsinformasjon til senere analyser. 

Som nevnt tidligere har museet bakgrunn i fire forskjellige samlinger. I 1753 kjøpte den britiske 

staten Harley-familiens manuskriptsamling og Sir Hans Sloanes samling med 71 000 objekter, 

337 volum tørkede planter og 50 000 bøker, manuskripter, trykk, og tegninger.110 Dette ble slått 

sammen med Sir Robert Cottons samling av mynter og manuskripter som var gitt til staten i 

1702, og kong George IIs «Old Royal Library» bestående av rundt 9000 bøker som var gitt til 

staten i 1757. 111 I 1759 åpnet British Museum i Montagu House i området Bloomsbury 

bestående av disse fire samlingene.112 Allerede på begynnelsen av 1700-tallet hadde 

parlamentet vedtatt at Sir Robert Cottons bibliotek skulle være tilgjengelig for allmenn nytte.113 

Før sin død hadde Sloane testamentert sin samling til staten i håp om at den skulle bli offentlig 

institusjonalisert.114 Ved hans død var det ingen presedens for å omgjøre et privat museum eller 

gjenstands- og boksamling til en offentlig museumsinstitusjon i Storbritannia.115 Samlingen 

hadde vært tilgjengelig for publikum i hans levetid, men kun for vitenskapsmenn og hans 

venner (hvilket som sagt var typisk for kuriositetskabinett).116 Etableringen av British Museum 

tilgjengeliggjorde manuskripter, objekter, bøker og mynter for de delene av allmennheten som 

ble ansett som godkjente besøkende i museets reglement til enhver tid. 

Museets historie var preget av en utvidelse av samlingene og museumsbygningene fra dets 

etablering til utbruddet av første verdenskrig. Det var særlig det britiske handels- og 

koloniimperiet og makten dette gav Storbritannia i samtiden som gjorde at museet fikk god 

tilgang på gjenstander fra hele verden. I tillegg var parlamentsmedlemmene villige til å bruke 

penger på utgravinger og å kjøpe gjenstander, samt at det var liten konkurranse på markedet fra 
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aktører som kun senere skulle vise seg å bli større konkurrenter slik for eksempel USA.117 I tråd 

med ny-imperialismen fra særlig 1880-tallet vokste samlingene mer på slutten av 1800-tallet 

enn ellers i museets historie, hvilket nyere forskning har funnet ut kan være grunnen til at flere 

av museets besøkende i dag anser det som en bastion for kolonitiden til tross at det ble opprettet 

på 1700-tallet.118 Veksten førte til at museumsbygget ikke lenger var stort nok for samlingene. 

Det som hadde vært én stor bok- og gjenstandssamling ble derfor delt mellom to lokasjoner i 

London i løpet av oppgavens tidsperiode. De naturhistoriske samlingene flyttet ut av 

Bloomsbury til South Kensington i løpet av 1870- og 1880-tallet. De tilhørte fremdeles British 

Museum, og ble ikke opprettet som et selvstendig museum eller offisielt omdøpt til Natural 

History Museum før i andre halvdel av 1900-tallet. 

Oppdelingen av museet mellom to lokasjoner der de naturhistoriske samlingene ble flyttet til 

South Kensington passet inn i en større hendelse som fant sted i andre halvdel av 1800-tallet. 

Verdensutstillingen i 1851 hadde blitt holdt i Crystal Palace i Hyde Park, og en del av 

overskuddet ble investert i landområder i South Kensington.119 Det begynte diskusjoner etter 

utstillingen om hvordan man kunne tilby naturvitenskapelig kunnskap til et bredt publikum.120  

Ideer om at museum kunne bidra til dette utkrystalliserte seg.121 Utviklingen og konseptet ble 

koblet til pris Albert, dronning Victorias ektemann, og hans syn om at allmennheten hadde en 

rett til direkte kontakt med vitenskapelige samlinger.122 Området South Kensington ble valgt til 

dette formålet og et museumsdistrikt ble etablert der.123 Det ble dermed utviklet som et allment 

kunnskapssenter for naturvitenskap og teknologi, og senere også kunst, gjennom etableringen 

av flere naturhistoriske og teknologiske museer. Midt i dette området ble British Museums 

naturhistoriske avdelinger flyttet på 1870-tallet og offisielt åpnet i 1881.124 

 Et nærbilde av Charles Booths kart viser at han har kategorisert befolkningen i området South 

Kensington til å i stor grad ha vært personer tilhørende overklassen og ulike deler av 

middelklassen, som figur 3 på neste side viser (den grønne pilen viser lokasjonen til British 

 
117 Wilson, The British Museum: A History, 150. 
118 Stuart Frost, «'A Bastion of Colonialism': Public Perceptions of the British Museum and its Relationship to 

Empire,» Third Text 33, no. 4-5 (2019). 
119 Martin Daunton, «Introduction,» i The Organisation of Knowledge in Victorian Britain, red. Martin Daunton 

(Oxford: Oxford University Press, 2005), 18. 
120 Mari Williams, «Science, Education and Museums in Britain, 1870-1914,» i Industrial Societiy and its 

Museums, 1890-1990, red. Brigitte Schroeder-Gudehus (Chur: Hartwood Academic Publishers, 1993), 5. 
121 Ibid. 
122 Ibid., 5-6. 
123 White, London in the Nineteenth Century, 86. 
124 Wilson, The British Museum: A History, 184. 
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Museum (Natural History)).125 South Kensington var et mer fasjonabelt område enn 

Bloomsbury på slutten av 1800-tallet. Figur 4 på neste side viser at Bloomsbury i større grad 

var preget av en spredning innenfor alle Booths kategorier enn South Kensington på samme tid 

(den grønne pilen viser British Museum (Bloomsbury)).126 Når British Museum ble åpnet var 

det på Bloomsbury-tomten i 1759. Den var da i et boligområde for den øvre middelklassen og 

aristokratiet, og lå ved Londons nordlige grense.127 Dette endret seg når byen vokste. 

Figur 3 Utklipp av området South Kensington fra Charles Booths fattigdomskart. 

Figur 4 Utklipp av området Bloomsbury fra Charles Booths fattigdomskart. 

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var British Museum et fysisk og 

intellektuelt senter. Museets nye hovedlesesal var ferdig utbygget i 1857, og var et senter og en 

møteplass for forfattere, forskere, journalister, studenter og akademikere.128 Den ble et litterært 

 
125 Figur 3 brukes også med tillatelse fra eieren London School of Economics Library, refereres til på ønsket 

måte og er også hentet fra London School of Economics Library (LSE Library), «Charles Booth’s London,» 

Hentet 23.02.2020. Tilgjengelig via: https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1174/51.5064/100/0. 
126 Figur 4 brukes også med tillatelse fra eieren London School of Economics Library, refereres til på ønsket 

måte og er også hentet fra London School of Economics Library (LSE Library), «Charles Booth’s London,» 

Hentet 23.02.2020. Tilgjengelig via: https://booth.lse.ac.uk/map/14/-0.1174/51.5064/100/0. 
127 Wilson, The British Museum: A History, 24-25. 
128 Ibid., 189. 
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fenomen også, og det finnes henvisninger til den i litteratur fra perioden.129 Staben ble gjennom 

1800-tallet mer profesjonell og bestod av personer med faglig bakgrunn innenfor fagfeltene 

museet representerte.130 Som et godt eksempel kan jeg trekke frem Sir Charles Thomas Newton 

som var leder av avdelingen for greske og romerske antikviteter på British Museum fra 1861 

til 1885. Newton hadde før dette arbeidet ved museet fra 1840 til 1852 som assistent i 

avdelingen for antikviteter, men forlot stillingen for å drive arkeologiske utgravinger.131 Han 

var en av de mest innflytelsesrike arkeologene i sin tid og takket nei til et professorat ved 

universitetet i Oxford i 1855, hvilket gjorde det mulig for han å igjen inngå i British Museums 

rekker etter endt feltarbeid i 1861.132 British Museum (Natural History) var, i likhet med flere 

andre naturhistoriske museer, en sentral institusjon i utviklingen av naturvitenskap i 

Storbritannia på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.133 Flere av museets 

ansatte bodde i museumsbygget, og tiltrakk akademikere og vitenskapsmenn til British 

Museum grunnet dette og deres posisjon i fagmiljøene de representerte.134 British Museum slik 

vi kjenner det i dag var i hovedsak utviklet innen slutten av 1800-tallet. I 1900 fikk avdelingen 

i Bloomsbury et eget stopp på Londons undergrunn. Det åpnet 30. juni 1900, og var i drift frem 

til 25. september 1933.135 South Kensington hadde for øvrig hatt egen undergrunnsstasjon siden 

1868, en av de eldste i undergrunnsnettverket i London.136 Tiden fra 1900 til 1911 (frem til 

1914 for å være presis) var for det meste preget av byggingen av et påbygg med nye 

utstillingsområder i Bloomsbury-avdelingen.137 Dette ble ikke ferdigstilt eller tatt i bruk grunnet 

utbruddet av første verdenskrig.138  

Dette kapittelets gjennomgang av historisk kontekst og bakgrunnsinformasjon har nå dekket 

hele masteroppgavens tidsperiode i korte trekk. Jeg vil fortsette videre med oppgavens 

analysekapitler, og først ut er spørsmålet om når British Museum var åpent og om det gjennom 

åpningstidene og de åpne dagene tilrettela for et allment publikum. 

 
129 White, London in the Nineteenth Century, 239-240. 
130 Wilson, The British Museum: A History, 147-149, 189, 389. 
131 Ibid., 146, 149, 189. 
132 Ibid.; The British Museum, «Sir Charles Thomas Newton (Biographical details),» Hentet 12.09.2019. 

https://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/term_details.aspx?bioId=95607. 
133 Daunton, «Introduction,» 13. 
134 Wilson, The British Museum: A History, 189. 
135 Transport for London, «TfL Corporate Archives Subject Guides: Subject Guide No 6: Disused Underground 

Stations,» Hentet 23.02.2020. http://content.tfl.gov.uk/disused-underground-stations.pdf. 
136 «South Kensington Station,» Hentet 23.02.2020. https://tfl.gov.uk/travel-information/improvements-and-

projects/south-kensington. 
137 Wilson, The British Museum: A History, 206. 
138 Ibid. 
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3 Analyse av allmennhetens tilgang til 

British Museum 

I dette kapittelet undersøker jeg hva British Museums adgangsreglement var og når museet var 

åpent. I tillegg undersøker jeg hvordan dette tilrettela for et allment publikum i perioden 1871-

1911 og med det muligheten for styring av dem. Dette er for å trekke en slutning om hvem en 

eventuell styring på British Museum kunne vært rettet mot. I delkapittel 3.1 vil jeg ta for meg 

to generelle faktorer, før jeg i delkapittel 3.2 går spesielt inn på museets adgangsrestriksjoner. 

Deretter går jeg detaljert gjennom en analyse av museets åpningstider og åpne dager i 

oppgavens tidsperiode i delkapittel 3.3. En oppsummering av hele kapittelet følger til slutt. 

Kildematerialet benyttet for denne analysen er museets reglement og statutter, samt enkelte 

årsrapporter. Dette er naturlige kilder å konsultere ettersom de konkret behandler både 

adgangsreglementet og åpningstidene. I masteroppgavens tidsperiode sluttet enkelte versjoner 

av museets reglement å redegjøre for åpningstidene. Der dette er tilfelle har jeg konsultert den 

årsrapporten som ligger nærmest i tid til adgangsreglementet for å undersøke åpningstidene. Ut 

fra mine undersøkelser vil jeg argumentere for at man kan identifisere grep ved British Museum 

som var med på å både svekke og styrke dets mulighet for å kunne styre besøkende og særlig 

arbeiderklassen. 

3.1 Generelle faktorer 

Før jeg går inn i analysene av de spesifikke faktorene som påvirket hvem besøkende kunne 

være, vil jeg påpeke et par generelle faktorer som er betydningsfulle for problemstillingen og 

for forskningsspørsmålet dette kapittelet undersøker. For det første var British Museum gratis 

å besøke. I lovvedtaket fra 1753 som etablerte British Museum var det helt eksplisitt skrevet at 

museet skulle være tilgjengelig for besøkende uten kostnad.139 Denne bestemmelsen ble fulgt 

og museets egne dokumenter, slik som årsrapportene, påpekte den kostnadsfrie inngangen i 

samtiden.140 Dette ville åpenbart gitt flere mulighet til å besøke museet ettersom man ikke 

trengte å bruke lønninger eller sparepenger på inngangspenger, og med det la museet til rette 

 
139 Parliament, «Acts and Votes of Parliament relating to The British Museum,» 12. 
140 Som eksempel kan jeg trekke frem Return: British Museum (1901),   (London: Eyre and Spottiswoode, 1901), 

12. 
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for et allment publikum. Dette ville vært med på å styrke British Museums styrende potensial 

ovenfor allmennheten. 

Den andre generelle faktoren jeg kort vil omtale her er museets geografiske plassering innad i 

London i oppgavens periode. For turister og tilreisende fra utland og innland var den britiske 

hovedstaden tilgjengelig gjennom tog- og båtforbindelser, som omtalt i kapittel 2.2. I tillegg 

vet man at det på 1800-tallet var en utbredt kultur for bruk av reisehåndbøker,141 og i en av de 

mest populære publikasjonene, utgitt av det tyske forlaget Karl Baedeker, inngikk British 

Museum på listen over attraksjoner man burde besøke hvis man befant seg i London.142 British 

Museum hadde med dette både en plassering i hovedstaden som gjorde det lett tilgjengelig for 

utenlandske turister og innenlands-besøkende, og det ble reklamert for i internasjonale 

reisehåndbøker. 

Det at British Museum lå i en stor by gjorde det tilgjengelig for flere, men det finnes forskere 

som mener at bosetningsmønster og museers geografiske plasseringer innad i byer kunne 

påvirke hvem av innbyggerne som besøkte dem. Kunsthistoriker Annie E. Coombes har 

undersøkt hvem som besøkte The Horniman Museum på slutten av 1800-tallet og begynnelsen 

av 1900-tallet. Dette museet var lokalisert i sør-London, og Coombes argumenterer for at det 

var populært blant arbeiderklassen til tross for at det lå i et område i hovedsak bebodd av 

middelklassen.143 Hun argumenterer med dette imot et konsept om at museers geografiske 

plasseringer i London i forhold til de ulike samfunnsklassenes bosted var en faktor som påvirket 

hvem som besøkte museene. Hun bruker The Horniman Museum som et eksempel på et 

museum som konseptet ikke gjelder for. Dersom British Museums geografiske plasseringer i 

London i forhold til samfunnsklassenes boligmønster påvirket hvem som besøkte det, kunne 

dets to bestanddeler blitt påvirket forskjellig. Utklipp fra Charles Booths fattigdomskart fra 

1898 i kapittel 2.2 og 2.3 viste at British Museum (Natural History) var plassert i et område 

hovedsakelig bebodd av overklassen og middelklassen, mens British Museum (Bloomsbury) i 

større grad lå i et område som var bebodd av en blanding mellom personer tilhørende alle 

 
141 Antoni Ma̧czak, «Gentlemen's Europe: Ninteenth Century Handbooks for Travellers,» Annali D'Italianistica 

21(2003): 350. 
142 Det tyske forlaget Karl Baedeker publiserte reisehåndbøker til London på 1800-tallet både på fransk, tysk og 

engelsk. Både gjennom skjønnlitteratur som for eksempel E.M. Forsters A room with a view (1908) og sakprosa 

fra 1800-tallet, kommer den utbredte bruken av reisehåndbøker på denne tiden til syne. Som Ma̧czak er et 

eksempel på, finnes det i tilegg et utstrakt forskningsfelt som omhandler dette. 
143 Annie Coombes omtalt i Kate Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914  (Abingdon: 

Routledge, 2016), 137. 
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Booths kategorier.144 I kildematerialet mitt har jeg ingen liste eller statistikk over hvilke 

samfunnsklasser besøkende tilhørte og jeg kan  dermed ikke bevise eller motbevise om 

konseptet gjelder for British Museum. Jeg har derimot i årsrapportene tilgang til besøkstall per 

år, måneder og søndager. Der står det at British Museum (Bloomsbury) hadde 584 660 

besøkende i 1885, mens British Museum (Natural History) hadde 421 350.145 Forskjellen på 

163 310 er tydelig, men det illustrer hvordan begge delene var populære blant publikum. 

Hvilken samfunnsklasse besøkende tilhørte og om museets geografiske plasseringer i London 

hadde innvirkning på om personer tilhørende ulike samfunnsklasser besøkte det er likevel 

ukjent. Derimot eksisterte det reglement som begrenset hvem disse besøkende kunne være og 

det går neste delkapittel nærmere inn i. 

3.2 Adgangsrestriksjon 

Som nevnt i kapittel 1.1.1 og 2.1.2 var ikke British Museum allment tilgjengelig ved dets 

etablering på 1700-tallet. Jeg har også nevnt at museets siste adgangsrestriksjon ble fjernet på 

slutten av 1870-tallet.146 I de senere reglementsutgavene ble ingen generelle 

adgangsrestriksjoner heller gjeninnført. David Wilsons undersøkelse av British Museums 

historie har vist at det var Edward Bond, leder av museets bokavdeling og senere direktør, som 

særlig tok grep for å åpne museet ytterligere for besøkende i masteroppgavens tidsperiode.147 

Han informerte museumsstyret om sitt ønske om å gjøre British Museum ytterligere tilgjengelig 

for besøkende i det første brevet han sendte til dem etter forfremmelsen til direktør i 1878.148 

Adgangsrestriksjonen som eksisterte i reglementet fra 1871 men som var fjernet i 1879-utgaven 

lød slik: «No children in arms are to be admitted».149 Det er uvisst om denne 

adgangsrestriksjonen i hovedsak ønsket å forby barn som ikke var gamle nok til å gå selv, eller 

handlingen det er å bære barn. Poenget er uansett klart: barn som bæres skal ikke komme inn 

på British Museum. Ettersom bæring er en aktivitet som krever to personer, ekskluderer reglen 

 
144 Se figurer i kapittel 2.2 og 2.3. 
145 Return: British Museum (1891),   (London: The Hansard Publishing Union, 1891), 8, 10. Årsrapportene 

inkluderer besøkstall for flere tidligere år i tillegg til året de rapporterer om. Derfor har jeg tilgang til 

besøkstallene for 1885 selv om jeg ikke har rapporten fra dette året. 
146 Kommer frem i sammenligning mellom: Statutes and Rules for the British Museum (1871),   (London: 

Woodfall and Kinder, 24.06.1871), 19; Statutes and Rules for the British Museum (1879),   (London: Woodfall 

and Kinder, 10.05.1879), 19. 
147 Wilson, The British Museum: A History, 186. 
148 Ibid., 178, 186. 
149 Statutes and Rules (1871), 19. 
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også den som bærer barnet. Dette er den eneste reglen som begrenser allmennhetens 

tilgjengelighet til British Museum i oppgavens tidsperiode, og British Museum, et offentlig 

museum, forbød med den enkelte deler av befolkningen å besøke det.  

Men hvem bar disse barna? Dette spørsmålet inviterer til en kort refleksjon om kjønn på denne 

tiden. Jeg har ikke funnet noe i kildene eller sekundærlitteraturen som tilsier at kjønn utgjorde 

en faktor i hvorvidt personer fikk adgang til museet i oppgavens tidsperiode eller ikke. Likevel 

kan man anta at den overnevnte adgangsrestriksjonen i større grad påvirket kvinners tilgang til 

British Museum enn menns. For arbeiderklassen var det vanlig at menn, kvinner og barn 

arbeidet på slutten av 1800- og starten av 1900-tallet.150 Det var ikke presedens for at mannfolk 

var ansvarlig for barn. Det var vanlig at kvinner, enten barnets mor, eller kvinnelige slektninger 

(eller barnepiker om man hadde råd til det), eller eldre barn var ansvarlige for spedbarn og 

småbarn. Adgangsrestriksjonen i museets reglement kunne dermed ha påvirket barn som ikke 

var gamle nok til å gå selv, men også den personen, uavhengig av kjønn og alder, som var 

ansvarlig for dem. Et interessant aspekt som også dukker opp i refleksjoner rundt denne 

adgangsrestriksjonen er om disse barna var velkomne dersom de ble trillet i barnevogn. Kildene 

omtaler ikke barnevogner spesifikt. Dette er dog kanskje ikke overraskende tatt i betraktning at 

barnevognen, slik vi kjenner den i dag, var relativt ny i Storbritannia rundt midten av 1800-

tallet.151 Det forblir dermed uvisst hvorvidt museet ikke ønsket barn som ikke kunne gå selv på 

bakgrunn av deres alder, eller den risikofaktoren det utgjorde at de ble båret. Kultursosiolog 

Nick Prior mener at sistnevnte kan ha vært årsaken. I sin undersøkelse av allmennhetens tilgang 

til The National Gallery i Edinburgh i perioden 1859-1870 fastslo han at samme 

adgangsrestriksjon som jeg fant hos British Museum også eksisterte der.152  Det som også er 

interessant er at The National Gallery i Edinburgh fortsatte å vedta adgangsrestriksjoner i 

perioden Prior undersøkte, og i 1866 ble det blant annet lagt til restriksjoner på besøk fra barn 

under 10 år.153 Enda strengere var det på Manchester Museum på 1890-tallet da samme 

adgangsregel gjaldt for barn opp til 12 år.154 Sett i denne sammenhengen var British Museum 

 
150 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 41. 
151 Stephen van Dulken, Inventing the 19th Century: 100 Inventions that Shaped the Victorian Age  (New York: 

New York University Press, 2001), 88. 
152 Prior, «The High Within and the Low Without: The Social Production of Aestetic Space in the National 

Gallery of Scotland, 1859-70,» 18. 
153 Ibid. 
154 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 157. 
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mindre strengt enn enkelte andre museum og gallerier i Storbritannia i samtiden når det kom til 

adgangsrestriksjoner basert på alder. 

Museets adgangsrestriksjon i tiden fra 24.06.1871 til 10.05.1879 stengte med dette deler av 

allmennheten ute.155 Dersom museet skulle, slik Caygill presenterer og som omtalt i kapittel 

2.1.2, bli sett på som enhver persons private museum vil det virke paradoksalt at enkelte forbys 

å besøke det. Dersom museets potensial som et virkemiddel for styring skulle utnyttes 

maksimalt virker det også imot sin hensikt å utestenge deler av allmennheten.156 Men ville barn 

som ikke var gamle nok til å gå og som må bli båret ha potensiale til å la seg styre på måten 

presentert hos Bennett og Hooper-Greenhill i kapittel 1.2? Det kan tenkes at så unge barn ikke 

er kognitivt utviklet nok å selv-regulere egen adferd på et offentlig sted som museum slik 

Bennett og Hooper-Greenhills konsept fordrer. Dersom museet skulle hatt en styrende funksjon 

over denne aldersgruppen, kan det heller tenkes at styringen måtte rettes mot de personene som 

var ansvarlig for barna mens de besøkte museet og at disse personene deretter måtte forsøkt å 

påvirke barnas adferd. Museet ville mistet muligheten til å påvirke adferden til dem som var 

ansvarlig for barn som ikke kunne gå selv, men det er lite sannsynlig at barn i en slik alder ville 

selv-regulert egen adferd slik det kommer frem hos Hooper-Greenhill og Bennett. Basert på 

deres premisser i konseptet om selvregulering kan man konkludere at den diskuterte 

adgangsrestriksjonen i liten grad ville svekket museets styrende potensial ovenfor 

allmennheten. Dette konkluderer analysen av adgangsrestriksjonen ved British Museum i 

oppgavens tidsperiode. Neste del av kapittelet tar for seg analysen og drøftingen av når museet 

var åpent og hvordan det begrenset/ ikke begrenset besøk fra et allment publikum. 

3.3 Åpningstid og åpne dager 

Drøftingen av hvem besøkende på British Museum kunne være kommer, i tillegg til de 

generelle faktorene og adgangsrestriksjoner, an på hvem som hadde anledning til å besøke 

museet når det var åpent. Derfor er det viktig at dette delkapittelet drøfter museets åpningstider 

i forhold til arbeidstid- og fritid i tidsperioden oppgaven behandler. Delkapittelet tar med det 

mindre hensyn til utenlandske turister og besøkende utenbys fra, men kommer også kort inn på 

dette. Gjennom nærlesing av kildematerialet har jeg identifisert flere funn i British Museums 

 
155 De ulike versjonene av adgangsreglementet inkluderer datoer for når de var gyldige, og dermed kan jeg med 

sikkert si at adgangsrestriksjonen var gyldig i dette spesifikke tidsrommet i oppgavens periode. 
156 Bennett, The Birth of the Museum, 8. 
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åpningstider og åpne dager i tiden 1871-1911 som er relevant for oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmålet kapittel 3 behandler. Hovedfunnet er at British Museums åpne dager og 

åpningstider økte i perioden. Mer spesifikt viste mine undersøkelser av kildene at: 1) Antall 

åpne dager i ukedagene ble utvidet,157 2) Museet inkluderte åpning på lørdager, 3) Museet åpnet 

på søndager på 1890-tallet, 4) Museet holdt åpent på enkelte helligdager, og 5) Åpningstidene 

var foranderlige og i ulik grad tilpasset et allment publikum. Disse funnene vil i de følgende 

avsnittene diskuteres ytterligere i denne rekkefølgen. I tillegg identifiserte jeg at museet var 

tilgjengelig for enkelte besøksgrupper utover normal åpningstid. Da analysen og diskusjonen 

rundt hvem dette kunne være kun påvirker hvordan museet kunne være et virkemiddel for 

styring av adferd i spesifikke deler av museet (siden det er snakk om en betinget tilgang til 

spesifikke rom og dermed ikke imøtekommer kravet om «klasseeksponering» slik allmenn 

tilgang til museet gjør), har jeg valgt å diskutere dette i kapittel 4 som er dedikert til analyse av 

adferdsstyring. 

Jeg vil kort belyse andre besøksgruppers tilgang til British Museum før jeg går inn i drøftingen 

av museets åpne dager og åpningstider i relasjon til arbeidstid. Som nevnt i kapittel 2.3 tiltrakk 

museets boende stab seg besøk fra utenlandske og britiske akademikere og vitenskapsmenn 

fordi de utgjorde en kjerne av fremtredende personer innenfor flere fagfelt. For utenlandske 

akademikere og andre vitenskapsmenn ville ikke arbeidstid vært en hinder for å utnytte museets 

åpningstid da de var besøkende i London. Det samme gjelder for turister, som var en 

besøksgruppe som i utgangspunktet ikke var bundet av forpliktelser som kunne påvirke når man 

kunne besøke British Museum (slik som arbeid). Dette delkapittelets diskusjon vil dermed ikke 

gjelde deres tilgang til museet. De resterende delene av dette delkapittelet vil videre undersøke 

museets åpningstider og åpne dager i forhold til arbeidstid og arbeidsdager, og med det rette 

fokuset til i hovedsak hvordan museet tilrettela for besøk fra Londons befolkning og 

arbeiderklassen der. Diskusjonen spør om og eventuelt hvordan British Museum tilrettela for et 

allment publikum med sine åpningstider og åpne dager, og hvordan dette påvirket hvordan det 

kunne styre besøkende. 

For det første økte museet antall ukedager det holdt åpent. Ifølge reglementet fra 1871 skulle 

museet holde åpent for allment publikum på mandager, onsdager og fredager.158 I 1879-

 
157 Se vedlegg 1 og 2 for full oversikt over åpningstidene i perioden. 
158 Statutes and Rules (1871), 18. 
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versjonen var dette utvidet til å gjelde alle dager unntatt søndag.159 Museet gikk ikke tilbake på 

disse utvidelsene i tidsperioden (eller senere). Det er åpenbart at museet økte allmennhetens 

tilgjengelighet til det ved å utvide antall åpne dager. Det er også klart at dette økte museets 

mulighet for styring. 

For det andre åpnet museet på lørdager i løpet av 1870-tallet.160 Dette er et viktig funn i seg 

selv i diskusjonen om museets åpningsdager var særlig tilpasset besøkende fra arbeiderklassen 

og andre i lønnet arbeid. Dette er fordi folk flest arbeidet seks dager i uken, og kun søndag var 

en dedikert fridag.161 Men, på slutten av 1800-tallet ble det vanlig med kortere arbeidstider på 

lørdager med såkalte «short-Saturdays». Arbeidsdagen på lørdager sluttet dermed midt på 

ettermiddagen fremfor tidlig på kvelden.162 Med dette fikk den delen av befolkningen som var 

i arbeid mer tid til fritidsaktiviteter som, for eksempel, kunne brukes på British Museum. Om 

innføringen av «short-Saturdays» skulle være med på å påvirke hvordan museet kunne styre 

besøkende og spesifikt arbeidere, var avhengig av åpningstidene på lørdager og hvorvidt disse 

var forskjellig fra generell arbeidstid på lørdager. Dette kommer jeg tilbake til senere i 

kapittelet. 

Den viktigste utviklingen i British Museums reglement i perioden 1871-1911 var at museet 

begynte med søndagsåpent. Dette er fordi det var den dagen flest personer hadde anledning til 

å besøke museer. David Wilson og historiker Kate Hill mener det samme, og omtaler hvordan 

allmennheten i større grad fikk tilgang til de offentlige museene i Storbritannia når 

søndagsåpning ble innført.163 Vitenskaps- og medisinhistorikeren Samuel Alberti har funnet ut 

at søndagsåpning også var viktig for museumsansatte på Manchester Museum på slutten av 

1800-tallet og det fordi de ønsket at personer fra alle samfunnslag skulle ha tilgang til 

naturhistoriske gjenstander.164 

Det første adgangsreglementet som eksplisitt skriver at British Museum er åpent på søndager 

er versjonen fra 1898.165 I lesingen av 1886-versjonen av reglementet kom jeg over et udatert 

vedlegg som var festet mellom sidene. Der stod det at museet var åpent på søndag ettermiddag, 

 
159 Satutes and Rules (1879), 18. 
160 Ibid. 
161 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 41. 
162 Ibid., 41-42; Francis Michael Longstreth Thompson, The Rise of Respectable Society: A Social History of 

Victorian Britain 1830-1900  (London: Fontana Press, 1989), 275. 
163 Wilson, The British Museum: A History, 99; Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 

47. 
164 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 155. 
165 Statutes and Rules for the British Museum (1898),   (London: Woodfall and Kinder, 10.12.1898), 20. 
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men det oppgav ikke når denne praksisen begynte.166 Ved gjennomgang av årsrapportene fant 

jeg ut at rapporten fra 1895 konkret skriver at museet er stengt på søndager, mens 1897-

rapporten skriver at det er åpent.167 I årsrapporten fra 1897 står det at styremedlemmene på 

British Museum var glade for å imøtekomme parlamentets ønsker om åpning av museet på 

søndager, at første åpne søndag på British Museum (Natural History) var 17. mai 1896 og at 

det på den datoen hadde kommet 2398 besøkende til avdelingen i South Kensington.168 I en 

tabell i sistnevnte rapport fremkommer det også tydelig at 1896 var første år med 

søndagsåpning.169 Ved sammenligning av tabeller over antall søndagsbesøkende på British 

Museum (Bloomsbury) og British Museum (Natural History) kommer det i tillegg frem at 

sistnevnte var mest populær på søndager av de to det første året med søndagsåpning, med 

36 923 besøkende mot førstnevntes 30 136.170 Sammenligner man tallene fra første 

søndagsåpne år mot tall fra slutten av oppgavens tidsperiode blir det tydelig at  søndagsåpningen 

hadde stor betydning for offentlighetens tilgang til British Museum og museets potensiale som 

virkemiddel for styring. I 1911 ble det rapportert om 63 785 søndagsbesøkende på British 

Museum (Bloomsbury) og 54 693 på British Museum (Natural History).171 Med dette var det 

en økning på totalt 51 419 søndagsbesøkende fra 1896. Trolig utgjorde arbeiderklasse-

besøkende deler av disse tallene. 

I løpet av 1800-tallet var det store debatter om søndagsåpning i det britiske samfunnet. På en 

side eksisterte det et ønske om å forbedre allmennhetens rekreasjonstilbud, hvilket inkluderte 

innføring av søndagsåpning.172 Samtidig forsøkte enkelte, gjerne såkalte «sabbatarians», å 

beholde søndagen som en hviledag og de ønsket å holde  puber og andre offentlig steder stengt 

på denne dagen.173 Åpningen av «high-minded places of self-improvement such as galleries, 

museums and libraries on Sundays» var kontroversielt for noen.174 Som med alle andre dager i 

uken var museets styring av besøkende på søndager kun mulig dersom det faktisk var publikum 

der. I tillegg fordrer konseptet om klasseeksponering at publikumet måtte bestå av besøkende 

med ulik klassetilhørighet. Kontroversen rundt søndagsåpning i samtiden kan ha påvirket 

 
166 Statutes and Rules for the British Museum (1886),   (London: Woodfall and Kinder, 08.05.1886), se mellom 

s.20 og s.21. 
167 Return: British Museum (1895),   (London: Eyre and Spottiswoode, 1895), 11; Return: British Museum 

(1897),   (London: Eyre and Spottiswoode, 1897), 11. 
168 Return (1897), 83. 
169 Ibid., 10. 
170 Ibid., 10, 12. 
171 Return: British Museum (1912),   (London: Eyre and Spottiswoode, 1912), 8, 12. 
172 Bailey, «Leisure: Merrie to Modern,» 622.  
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174 Matthew, «Introduction: The United Kingdom and the Victorian century, 1815-1901,» 5. 
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hvorvidt man følte seg komfortabel med å dra på museum på søndager, hvilket igjen kunne 

påvirke hvem museet kunne styre. Til tross for samtidskontroversen viste som nevnt nærlesing 

av årsrapportene at British Museum hadde en økning i antall besøkende på søndager gjennom 

perioden. Dermed kan man slutte at debattene rundt søndagsåpning i samtiden ikke hemmet 

alle folk fra å reise til museet på søndager. Både åpningen av museet på søndager og bruken av 

det ville vært med på å styrke muligheten British Museum hadde som et virkemiddel for styring, 

særlig ovenfor arbeiderklassen. 

Åpningen av museet på helligdager og under offentlige høytider var også svært viktig dersom 

British Museum skulle kunne styre besøkende fra arbeiderklassen, og særlig deres adferd, slik 

det er beskrevet i oppgavens teorikapittel. I kapittel 2 var jeg inne på det faktum at British 

Museum, etter at et utvalg parlamentsmedlemmer utførte undersøkelser, måtte åpne museet i 

påske- og pinsehøytidene. Dette er utvidet ytterligere i masteroppgavens tidsperiode. I perioden 

24.06.1871-08.05.1886 var det åpent i jule-, påske- og pinseukene, men stengt Christmas Day 

(25.desember), askeonsdag, langfredag, lørdager og søndager som falt inn under disse ukene, 

samt «every special Fast or Thanksgiving day appointed by authority».175  I reglementene som 

gjaldt perioden 08.05.1886-1911 hadde British Museum i tillegg åpent på de lørdagene som falt 

inn under overnevnte uker samt askeonsdag.176 Med «The Bank Holiday Act of 1871» ble det 

fastslått at bankansatte og «governmental workers» skulle ha fri Christmas Day, langfredag, 

andre påskedag, siste mandag i mai-måned og første mandag i august, og andre arbeidsgivere 

bestemte seg for det samme.177 Ved å utvide dager museet var åpent på under offentlige 

høytider, tilrettela det i større grad for besøk fra alle samfunnsklasser og utvidet muligheten for 

styring av besøkende. Denne slutningen kan støttes både fra egne studier av kildematerialet der 

det fremgår at antallet besøkende økte samtidig med utvidelsen av dager museet var åpent på i 

høytider og helligdager,178 samt gjennom David Wilsons omfattende studie og redegjørelse av 

museets historie.179 

 
175 Statutes and Rules (1871), 18; Satutes and Rules (1879), 18. 
176 Statutes and Rules (1886), 19; Statutes and Rules (1898), 20; Statutes and Rules for the British Museum 

(1908),   (London: William Clowes and Sons, 12.12.1908), 20. 
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178 Return to an Order of the Honourable The House of Commons, dated 25 May 1880,   (Uten sted, uten dato: 

Tilgjengelig hos British Museum Central Archive i boks merket «Returns 1861-1889», 1880), 6; Return: British 

Museum (1893),   (London: Eyre and Spootiswood, 1893), 10, 12.Svingninger finnes mellom år til år, men det 

eksisterer en klar tendens at antall besøkende stiger i perioden 1871-1911.  
179 Wilson, The British Museum: A History, 99.  
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Når det kommer til åpningstider, varierte dette i tiden 1871-1911. Det som er felles for hele 

perioden er at museet åpnet kl.10. Stengingstidspunktet derimot var svært foranderlig. Det 

kommer frem både i reglementet og i årsrapportene, og jeg har i vedlegg 1 og vedlegg 2 lagt 

ved full oversikt over åpningstidene i oppgavens tidsperiode. Tidspunktet museet stengte på 

varierte mellom ulike måneder og år, men også innad i enkelte måneder i noen tilfeller. 

Variasjonen i åpningstidene mellom månedene hadde blant annet med lysforhold å gjøre. I 1879 

begynte det eksperimenter med elektrisk lys på British Museums hovedlesesal i Bloomsbury.180 

Eksperimenter med elektrisk lys hadde funnet sted i London siden 1858, men installasjonen på 

British Museum var ett av de første store offentlige installasjonene i den britiske 

hovedstaden.181 Med installasjonen av elektrisk lys, regulerte ikke sollys lenger museets 

åpningstider. Tidligere hadde museumsstyret fryktet for unødig brannrisiko for museets 

verdifulle gjenstander, og derfor brukte man kun sollys før elektrisk lys ble installert.182 I 1889 

hadde også utstillingsgalleriene fått elektrisk lys i tillegg til hovedlesesalen.183 Sammenligner 

man dog museets generelle åpningstider i 1871, før installering av elektrisk lys, og i 1911, da 

elektrisitet var innlagt, kommer det frem at åpningstidene ikke utvidet seg særlig mye. Faktisk 

utvidet åpningstidene seg kun med en halv time generelt. Derimot kan man koble museets 

kveldsåpning på 1890-tallet, som jeg kommer tilbake til under, til elektrisitet. Tidligere hadde 

museet stengt når det ble mørkt, og derfor stengte det også tidligere i vinterhalvåret.184 

Sammenligner man årsrapportene og reglementene kan man identifisere generelle tendenser i 

museets åpningstider i ukedagene og på lørdager i hele tidsperioden til tross for variasjonene i 

stengingstidspunkt.185 For det første stengte det generelt sett kl.16 i månedene januar, februar, 

november og desember.186 I månedene mars, september og oktober var museet som oftest åpent 

til kl.17. I sommerhalvåret var det som oftest åpent til kl.18, men dette varierte også. I 

årsrapporten fra 1880 kommer det for eksempel frem at museet var åpent til kl.20 på mandager 

og lørdager i mai og deler av juni i 1879.187  I rapporten fra 1912 står det at stengetidspunktet 

var kl.18 også i disse månedene i 1911.188 Publikum hadde med dette større tilgang på museet 
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i sommerhalvåret på et generelt nivå, og det ville derfor også vært i disse månedene museet 

hadde mulighet for å eventuelt styre flest besøkende.  Det er uvisst hvorfor det var slik, men det 

er tenkelig at museumsstyret bestemte åpningstider som samsvarte med mengden mennesker 

som benyttet museet til enhver tid. Det kan derfor hende at grunnen til at åpningstidene var 

lavere i vinterhalvåret faktisk var fordi folk generelt besøkte det mindre da. Det er selvsagt også 

mulig at museumsstyret bestemte åpningstidene uavhengig av mengden besøkende. Da ville 

det faktum at det stengte flere timer tidligere i vinterhalvåret gjort at færre besøkte det. Uansett 

årsak er det klart at det var stor forskjell på antall besøkende gjennom året. I hver årsrapport er 

det lagt ved en nøyaktig oversikt over antall besøkende, og i, for eksempel, rapporten fra 1901 

står det at antall besøkende i august 1899 var 72,260 i ukedagene og 3,921 på søndager, 

sammenlignet med 48,143 besøkende i ukedagene og 2,327 på søndager i januar samme år.189 

Denne tendensen med stor forskjell i antall besøkende mellom vinter- og sommerhalvet finnes 

også igjen i de andre årsrapportene. 

Et annet aspekt ved åpningstidene som påvirket British Museums mulighet for å styre 

besøkende var at det praktiserte kveldsåpning fra kl.20 til kl.22 i en begrenset periode. Dette 

står ikke skrevet i de ulike versjonene av dets reglement, men årsrapportene avslører det. 

Grunnet mangler i kildematerialet er det uvisst når denne praksisen oppstod. Første gang det 

dukker opp i det tilgjengelige kildematerialet er i årsrapporten fra 1893, gjeldende for året 

1892.190 Den siste årsrapporten tilgjengelig for meg som omtaler denne kveldsåpningen helt 

konkret er publikasjonen fra 1897.191 Selv om utstrekningen av denne praksisen dermed er 

ukjent, kan man med sikkerhet si at den eksisterte på deler av 1890-tallet. Dette er interessant 

fordi museet dermed var åpent for publikum etter det som for mange var deres arbeidstid. Dette 

kunne igjen lede til styring av særlig adferd dersom det også var besøkende fra andre klasser 

enn arbeiderklassen til stede, ifølge Bennetts og Hooper-Greenhills konsept. 

Arbeidstid i Storbritannia gjennomgikk endringer, reguleringer og fastsettinger i lovverket på 

slutten av 1800- og starten av 1900-tallet. Arbeidstiden var lang i det industrielle samfunnet i 

oppgavens tidsperiode. Fabrikkarbeidere arbeidet ofte i tiden 06-18 eller 07-19.192 Flere folk i 

arbeid jobbet gjerne 50 eller 52 timer i uken.193 Tjenestefolk kunne ha enda lenger arbeidsdager 
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og mindre ferie enn, for eksempel, fabrikkarbeidere.194 Jo senere åpningstider British Museum 

hadde, jo større mulighet fikk folk i arbeid til å kunne besøke det, og jo større var muligheten 

museet hadde for å være et virkemiddel for styring ifølge oppgavens teoretiske rammeverk. 

Kveldsåpningen på 1890-tallet vil i denne sammenhengen være et aspekt ved museets 

åpningstid som imøtekom folks arbeidstid. Det må imidlertid reflekteres noe rundt om dette 

faktisk kunne være med på å øke museets potensiale som et styringsvirkemiddel ovenfor 

allmennheten. Hvem gikk på museum kl.20-22? Dersom British Museum skulle være et 

virkemiddel for styring der arbeiderklassen for eksempel kunne selv-regulere egen adferd etter 

middelklassens, måtte medlemmer av disse to gruppene befinne seg på museet på det samme 

tidspunktet når man anvender Bennetts teori. Det er uvisst om dette var tilfelle ved 

kveldsåpningen, men det styrker likevel muligheten museet hadde for å styre sine besøkende 

ettersom flere hadde tilgang til det. Dette kan ikke dog sies om de generelle åpningstidene. 

Basert på den overnevnte diskusjonen vil jeg argumentere for at British Museums åpningstider 

i ukedagene ikke ville vært med på å styrke dets potensial som et styringsvirkemiddel. Dette er 

fordi åpningstidene sammenfalt med arbeidstiden til mange. Som et eksempel for å støtte denne 

uttalelsen kan jeg for eksempel trekke frem at British Museum i vinterhalvåret generelt i 

perioden stengte så tidlig som kl.16, hvilket kunne være opptil tre og en halv time før 

arbeidsdagen kunne være over for eksempel fabrikkarbeidere. 

Med åpningen av British Museum på lørdager, søndager og helligdager, og utvidelsen av 

åpningstidene til å avvike fra vanlig arbeidstid, fikk større deler av befolkningen reell tilgang 

til dette offentlige museet fremfor kun nominell. Ingen samfunnsgrupper var direkte ekskludert 

etter fjerningen av den siste adgangsrestriksjonen i reglementet fra 1879, men når man setter 

åpningstidene og de åpne dagene i relasjon til arbeidstid kommer det frem at deler av 

befolkningen i liten grad kunne besøke det før åpning på lørdager, søndager og flere helligdager 

(med unntak av kveldsåpningen på 1890-tallet). Med dette kan man si at fullbyrdingen av en 

demokratiseringsprosess i adgangsreglementet ikke hadde reell virkning for mange før dette ble 

vedtatt i løpet av oppgavens periode. Dette var ikke særegent for British Museum på denne 

tiden. Nick Prior har blant annet påpekt at det samme gjaldt på The National Gallery i 

Edinburgh i tiden 1859-1870.195 Min konklusjon her sammenfaller også med Kate Hills 

forskning. Hun mener at offentlige museer ble tilgjengelig for besøkende uavhengig av 
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samfunnsklasse eller sosioøkonomisk bakgrunn når de hadde, for det første, gratis inngang og, 

for det andre, åpningstider som i hvert fall i noen grad ikke kolliderte med for eksempel 

arbeidstid.196  

Det må likevel nevnes at åpningstidene på British Museum på søndager ikke var i nærheten av 

så lange som åpningstidene i ukedagene og på lørdager.197 På søndag åpnet museet kl.14 og i 

likhet med de generelle åpningstidene varierte stengingstidspunktet gjennom året.198 I 

vinterhalvåret stengte museet (både i Bloomsbury og South Kensington) mellom kl.16 og 

kl.17.30. I likhet med åpningstidene hadde også søndagsåpningen i sommermånedene den 

lengste åpningstiden når det stengte på British Museum (Bloomsbury) og British Museum 

(Natural History) kl.19 i månedene mai til og med august. Det kan derfor se ut til at 

åpningstidene på lørdager, av alle dagene i uken, var den som i minst grad sammenfalt med 

arbeidstid, hadde det største potensiale for et allment publikum, og det største potensialet for 

styring av besøkende ifølge Bennett. 

3.4 Oppsummering av kapittelet 

Dette kapittelet har undersøkt hvordan og for hvem British Museum var åpent i tiden 1871-

1911 for å trekke en slutning om hvem eventuell styring på museet kunne vært rettet mot. 

Gjennom analyser og diskusjon av generelle faktorer og spesifikke faktorer ved museet har det 

kommet frem at disse både kunne svekke og styrke muligheten British Museum kunne ha for å 

rette styringen av kunnskapservervelse og, særlig, adferd mot et allment publikum.  

Museets plassering i London gjorde det tilgjengelig for både utenlandske og innenlandske 

besøkende. Hvorvidt plasseringen av den naturhistoriske avdelingen i et hovedsakelig 

overklasse- og middelklasseområde begrenset hvorvidt arbeiderklassen besøkte det er uvisst, 

men tall fra årsrapportene viser at det var et populært besøksmål.  Det er derimot helt klart at 

fjerningen av den siste adgangsrestriksjonen som forbød barn som ble båret hadde en 

påvirkning på hvem som kunne besøke British Museum. Regelen ville ha begrenset både barn 

og særlig arbeiderklassekvinners besøk til museet. Jeg har dog kommet frem til at fjerningen 

av denne restriksjonen derimot ikke ville ha styrket museets mulighet for styring i særlig stor 

 
196 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 36. 
197 I kildematerialet skiller British Museum kun mellom «Week-days» og «Sunday» og det virker som om 

lørdager fulgte åpningstidene for ukedagene samtidig som det er klart at søndager var eneste dagen med særegne 

åpningstider. 
198 Se vedlegg 2 for oversikt over åpningstidene på søndager i masteroppgavens tidsperiode. 
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grad. Dette er fordi de barna som ekskluderes med reglen nok ikke ville vært gamle nok til å 

være kognitivt utviklet nok for å hverken kunne selv-regulere sin adferd eller benytte seg av 

eventuelle hjelpemidler for kunnskapservervelse. Likevel hadde fjerningen av restriksjonen en 

virkning, da museet tidligere hadde mistet muligheten til å styre de personene som var ansvarlig 

for disse barna.  

Museets utvidelse av åpne dager og åpningstider i perioden ville i motsetning hatt stor 

påvirkning på hvem det kunne ha styrt. I drøftingen av hvordan museet tilrettela for 

besøksgrupper fra ulike sosiale klasser, og med det særlig for adferdsstyring ifølge oppgavens 

teoretiske rammeverk, har jeg kommet frem til at British Museum ville på en større skala kunne 

styre besøkende i sommerhalvåret enn vinterhalvåret. Styringens potensial kunne vært størst på 

lørdager, helligdager, i høytider, samt på søndager da disse dagenes åpningstid i mye mindre 

grad sammenfalt med arbeidstid enn åpningstidene på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og 

fredag. Utvidelsen av åpne dager og tider økte British Museums potensial som et virkemiddel 

for styring fordi flere kunne få tilgang til det på deres fritid. Ett tilleggsgrep jeg har identifisert 

som kunne økt museets styring av særlig arbeiderklassen, var kveldsåpningen på 1890-tallet. 

Det som imidlertid sår tvil ved denne praksisens mulighet for styring er hvorvidt et klokkeslett 

så sent som kl.20-22 ville tiltrukket seg besøkende fra både middel- og arbeiderklassen, hvilket 

er et premiss i Tony Bennetts konsept om klasseeksponering og selvregulering av adferd.  

Tatt alt dette i betraktning, konkluderer jeg med at museet var på noen tidspunkt tilgjengelig 

for hele allmennheten og alle samfunnsklassene samtidig. British Museum kunne derfor vært 

et virkemiddel for styring på hele allmennheten i tiden 1871-1911 hvis man følger Bennetts 

teori, men dets potensiale ble begrenset av faktorer som for eksempel arbeidstid og årstid. Men 

hvordan kunne styring av besøkendes adferd og kunnskapservervelse gjøres på British 

Museum? Hvilke premisser mener Bennett og Hooper-Greenhill måtte imøtekommes på 

museet for at dette i det hele tatt var mulig? De to kommende kapitlene diskuterer dette, og først 

ut er undersøkelsen av adferdsstyring på British Museum. 
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4 Analyse av styring av besøkendes 

adferd på British Museum 

I dette kapittelet undersøker jeg hvordan besøkendes adferd kunne styres på British Museum. 

Kapittel 3 viste hvordan museet var reelt tilgjengelig for alle samfunnsklassene i tidsperioden 

1871-1911. Dette kapittelet skal undersøke om adferd kunne styres, og i så fall hvordan de som 

valgte å besøke museet kunne få sin adferd styrt både på og av British Museum. Kapittel 4.1 

drøfter dette i relasjon til andre studier av regulering av adferd på offentlige museer både i 

Storbritannia og Europa, samt i relasjon til det britiske samfunnets fokus på rasjonell rekreasjon 

i samtiden. Delkapittelet tar opp hvordan British Museum selv kunne styre adferden til de 

besøkende gjennom regler og vakter, men diskuterer også hvorvidt museet oppfyller kravene 

og premissene til selvregulering av adferd slik Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhill 

fremlegger disse. I kapittel 4.2 går jeg spesifikt inn i hvordan praksisen rundt ekstraordinær 

tilgang som jeg nevnte i kapittel 3 kunne bidra til styring av besøkendes adferd med styring av 

adferd på British Museums hovedlesesal som eksempel. Kapittel 4.3 oppsummerer kapittelet 

som helhet. 

4.1 Styring av besøkendes adferd på og av museet 

I dette delkapittelet vil jeg begynne med å først rette blikket mot hva som finnes i 

kildematerialet av reglement omhandlende adferd på British Museum i oppgavens tidsperiode. 

Gjennom nærlesing av særlig Statutes and Rules har jeg identifisert både regler som omtaler 

akseptert adferd på museet samt funnet informasjon om hvem som hadde i oppgave å håndheve 

dem fra museets side. Det at British Museum hadde reglement som oppgav hvilken adferd som 

var forventet av sine besøkende, var ikke uvanlig sammenlignet med andre offentlige museer 

og gallerier i Storbritannia på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet. Faktisk 

hadde de fleste museene i Storbritannia et formelt reglement som omhandlet dette.199 Nick Prior 

mener at adferdsreglement var med på å markere museumsbygg som steder som oppfordret til 

kontemplasjon og var kulturelt distinkt fra andre steder i byene.200 Det sistnevnte har også Kate 

Hill trukket frem i sin forskning om adferdsregulering på offentlige museer i Storbritannia i 

 
199 Prior, «The High Within and the Low Without: The Social Production of Aestetic Space in the National 

Gallery of Scotland, 1859-70,» 17. 
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perioden 1850-1914. Særlig mener hun at museum var et sted med dekorum og var intendert til 

å være motparten til for eksempel gaten, som var et sted, ifølge henne, der dekorum ikke 

eksisterte.201  

I de fem versjonene av Statutes and Rules gjeldende til ulike tider i oppgavens tidsperiode 

finnes det to regler som helt konkret omhandler hvilken oppførsel som er forventet på museet 

og de lyder slik: 1) «The Principal Librarian [museumsdirektøren], being chiefly entrusted with 

the care and custody of the Museum, is … To take charge that … due order and propriety of 

behaviour be observed by  all persons, whether visitors or others»,202 og 2) «Visitors are to be 

decent and orderly in their appearance and behaviour; and the Officers are to exclude all others, 

or cause them to withdraw».203 Reglene sier med dette at besøkende kreves å oppføre seg på 

den måten som anses som moralsk og sosialt akseptabelt på museet. Ifølge Tony Bennett var 

dette helt konkret en del av det han kaller for museums «siviliserende» og «styrende» 

funksjon.204 Med dette mener han hvordan museer ble brukt som et virkemiddel for å skape, 

forme og sivilisere befolkingens moralske, mentale og adferdsmessige karakteristikker samt 

deres manerer.205  

Hva som forstås som moralsk og sosialt akseptabel oppførsel blir ikke utdypet eller definert av 

British Museum. Det at besøkende automatisk skulle vite hva slik oppførsel var, mener for 

eksempel Prior også var gjeldene på The National Gallery i Edinburgh i tiden 1859-1871.206 

Han presiserer likevel at «the respectable public» skulle visst hva som var akseptabel oppførsel 

på galleriet uten å måtte bli fortalt det.207 I forskning knyttet til hvordan de ulike klassene i den 

britiske allmennheten forstod seg selv og hverandre i oppgavens tidsperiode blir gjerne 

beskrivelsene «respectable» og «rough» brukt. De ble kontrastert med hverandre og 

arbeiderklassen ble ansett å tilhøre sistnevnte kategori som røffe, mens middelklassen ble 

 
201 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 132. 
202 Statutes and Rules (1871), 8; Satutes and Rules (1879), 8; Statutes and Rules (1886), 11; Statutes and Rules 

(1898), 11; Statutes and Rules (1908), 11. Oxford Advanced Learner’s Dictionary definerer «propriety» som 

«the moral and social behaviour that is considered correct and acceptable». Se: Oxford Advanced Learner's 

Dictionary, «Propriety,» Hentet 18.04.2020. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/propriety?q=propriety. 
203 Statutes and Rules (1871), 20; Satutes and Rules (1879), 20; Statutes and Rules (1886), 20; Statutes and Rules 

(1898), 20; Statutes and Rules (1908), 20. 
204 Bennett, The Birth of the Museum, 21-22. 
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206 Prior, «The High Within and the Low Without: The Social Production of Aestetic Space in the National 

Gallery of Scotland, 1859-70,» 19. 
207 Ibid. 



50 

 

forstått som respektabel.208 Når det kommer til en slik inndeling av besøkende på offentlige 

museer, mener Kate Hill at middelklassen ofte så på arbeiderklassen som røffe i motsetning til 

sin egen mer respektable oppførsel.209 Hun mener likevel at slike «merkelapper» ikke 

nødvendigvis gjenspeilet slik arbeiderklassen faktisk var.210 Hill argumenterer for at det ikke 

var mulig å generalisere hele arbeiderklassen til å være røff, men at det på museer og gallerier 

også fantes besøkende fra arbeiderklassen som kunne oppføre seg på mer respektable måter; 

personer som reagerte med undring og var uskolerte men villige til å lære.211 Dette poengterer 

også historiker Peter Bailey, som i tillegg mener at middelklassen koblet graden av røffhet og 

respektabilitet hos arbeiderklassen til hvor manuelt arbeidet deres var. 212  

Forståelsen av at offentlige, høykulturelle steder, slik som museet, var med på å regulere 

allmennhetens adferd til mer sosialt akseptabel og respektabel (og sivilisert), mente Francis 

Thompson var en del av en mer generell tendens om forbedring i det britiske samfunnet i 

Viktoriatiden som blant annet tok form som en rasjonell rekreasjons-bevegelse.213 Som nevnt i 

kapittel 2.1.3 var rekreasjon sett på som rasjonell når den fostret forbedring av selvet og moral, 

og tilrettela for selvforbedring.214 Kort oppsummert gikk rasjonell rekreasjon i tillegg ut på å 

bruke fritiden til å forbedre særlig arbeiderklassen ved å erstatte deres fritidsaktiviteter med 

fokus på alkohol, slåssing, spontanitet og fysisk kontakt, med organisert, disiplinerende og 

forbedrende fritidsaktiviteter som stimulerte sinnet.215 Gjennom bruk av slike fritidsaktiviteter 

ønsket man at rasjonell rekreasjon kunne gjøre arbeiderklassen mer respektabel.216 I likhet med 

 
208 Eksempler her er: Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914; «'Roughs of Both Sexes': 

The Working Class in Victorian Museums and Art Galleries,»; Prior, «The High Within and the Low Without: 

The Social Production of Aestetic Space in the National Gallery of Scotland, 1859-70,»; Thompson, The Rise of 

Respectable Society: A Social History of Victorian Britain 1830-1900. Jeg vil videre i oppgaven oversette 

«rough» med «røff». 
209 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 130; «'Roughs of Both Sexes': The Working 

Class in Victorian Museums and Art Galleries,» 190. 
210 «'Roughs of Both Sexes': The Working Class in Victorian Museums and Art Galleries,» 190; Culture and 

Class in English Public Museums, 1850-1914, 130. 
211 Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 130-131. 
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192-193.  
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Sociability, Friendship, Community and Holidays,» Leisure Studies 36, no. 1 (2017): 5; Catriona M. Parratt, 

«Making Leisure Work: Women's Rational Recreation in Late Victorian and Edwardian England,» Journal of 

Sport History 26, no. 3 (1999): 473. 
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respektabilitet for øvrig i samfunnet, var også respektable fritidsaktiviteter koblet til 

middelklassen. Det fantes egne aktiviteter og foreninger for rasjonell rekreasjon for kvinner der 

arbeiderklasse- og middelklassekvinner omgikk hverandre, der sistnevnte var ment å ha en 

forberedende effekt på førstnevnte.217 I arbeiderklasse-familier var fritid og fritidsaktiviteter 

ofte et privilegium som kun tilfalt menn på bekostning av deres barn og koner.218 Styring av 

adferd og gjennomføringen av rasjonell rekreasjon på museum kunne derfor potensielt i større 

grad påvirket menn enn kvinner. Kapittel 3 viste hvordan British Museum ikke direkte 

begrenset kvinners bruk av museet, men at den siste adgangsrestriksjonen som var fjernet i 1879 

i større grad ville påvirket arbeiderkvinners ferdsel på museet enn menns. 

Til tross for et fokus i samtiden på rasjonell rekreasjon, mener Kate Hill at dets største hinder 

for suksess var nettopp middelklassen. Helt konkret mener hun at hindret lå i at majoriteten av 

middelklassen ikke ville ha noe med arbeiderklassen å gjøre.219 En aktivitet som ble ansett som 

rasjonell men som ikke krevde direkte kontakt mellom samfunnsklassene, var derimot 

museumsbesøk.220 Selv om den rasjonelle rekreasjonen i størst grad har blitt og blir forsket på 

i form av foreninger, mener Peter Bailey at museum kan anses som en del av denne 

bevegelsen.221 Kate Hill er ikke overbevist om at arbeiderklassen i samtiden selv skilte mellom 

rasjonell og irrasjonell rekreasjon, og mener at de heller la til nye former for fritidsaktiviteter 

fremfor å erstatte dem.222 Museumsbesøk kunne derfor bli lagt til som en fritidsaktivitet 

arbeiderklassen gjorde, men Hill mener at de i tillegg ville fortsette med andre «irrasjonelle» 

fritidsaktiviteter, 223 hvilket ville svekket den rasjonelle rekreasjonsbevegelsens mål. På British 

Museum kunne adferd og fremtreden bli påvirket av museumsansatte med oppgave å håndheve 

museets adferdsregelment, dersom besøkende ikke tilpasset seg museets forventede oppførsel 

selv. Oppgaven tilhørte direktøren og det som i Statutes and Rules blir omtalt som «Officers».224 

Hvem denne sistnevnte kategorien av mennesker var, er vanskelig å stadfeste sikkert da det 

ikke direkte står oppført hvem som menes med tittelen. Ved konsultasjon i Statutes and Rules 

fra 1886 kom jeg likevel over en liste med tittelen «Officers» som kan belyse dette spørsmålet. 
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Den inkluderte følgende stillinger: direktører av British Museum (Bloomsbury) og British 

Museum (Natural History), sekretærer, avdelingsledere, avdelingsledernes assistenter og 

lesesalansvarlig.225 Man vet i tillegg at enkelte museumsdirektører tok jobben om å påse korrekt 

kleskode og adferd på museet svært alvorlig. Som eksempel kan jeg trekke frem Sir Maunde 

Thompson, direktør fra 1888 til 1909, som både nektet en mann adgang til utstillingene grunnet 

hans sandaler og gav en avdelingsassistent en skjennepreken for å sykle i gaten.226 Reglene 

beskriver ikke hva som var akseptert eller ikke, men Maunde Thompsons håndhevelser gir 

uansett en pekepinn på hva han som direktør av British Museum (Bloomsbury) anså som 

uakseptabel kleskode og adferd. Om andre delte hans syn, er derimot uvisst (kanskje med 

unntak av avdelingslederens assistent som valgte å sykle, hvilket man kan anta at han gjorde 

fordi han trodde det var greit).  

I tillegg til direktørene, informerer årsrapportene fra 1893 og 1897 om vakthold i 

utstillingsområdene. Det fremkommer i begge rapportene at vaktene blant annet var 

politikonstabler.227 I rapporten fra 1897 står det i tillegg at politikonstablene patruljerte museet 

også på søndager.228 Bruk av vakter på kunstgallerier og museer på midten og slutten av 1800-

tallet og begynnelsen av 1900-tallet var ikke unormalt. Både på The National Gallery i 

Edinburgh, Museu Etnológico i Lisboa og Mappin Art Gallery i Sheffield var det vakter med 

ansvar for på passe på utstillingene og besøkende.229  På sistnevnte galleri var det i likhet med 

British Museum politimenn som jobbet som vakter.230 Museumsvakter var kjent med museets 

standarder for oppførsel og håndhevet disse ovenfor besøkende, mener antropologisk arkeolog 

Katina T. Lillios. I sin undersøkelse av Museu Etnológico i Lisboa i perioden 1893-1929 

konkluderte hun med at museumsvakter hadde en adferdsdisiplinerende rolle ovenfor 

besøkende.231 I likhet med Bennett og Hooper-Greenhill argumenterer hun for at museer kan 

ses på som et disiplinerende og styrende virkemiddel i tradisjonen etter Foucault, og mer 

spesifikt definerer hun museumsvakter som en del av denne makt-teknologien.232 Styringen og 

disiplineringen som fant sted på museum mener Lillios også gjaldt museumsansatte; 
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museumsvakter var både subjektet og objektet i adferdsstyringen, mener hun.233 På British 

Museum vet man at ansattes oppførsel ble styrt, det slår den nevnte episoden av direktør 

Maunde Thompsons tilsnakk til den syklende ansatte fast.234 I tillegg spesifiserer 

adferdsreglementet at det også gjaldt «others», som i å gjelde utover de tidligere nevnte 

«visitors» i reglementet. Grunnet Thompsons håndhevelser kan man tenke seg at «others» 

inkluderte ansatte.235 Siden Thompson var direktør, hadde det overordnede ansvaret for å påse 

rett adferd og bekledning hos besøkende, samt utførte disse oppgavene, kan man anta at de 

andre museumsansatte fulgte i hans spor og også regulerte besøkendes adferd. Museumsvakter 

slik som politikonstablene mener jeg derfor, i likhet med Lillios sitt argument på Museu 

Entológico, ville kunne styrt besøkendes adferd på British Museum. 

 

Figur 5 Politikonstabler fra Metropolitan Police fungerte som vakter på British Museum, fotografert utenfor 

British Museum (Bloomsbury) ca.1902. 

I tillegg til museumsansattes håndhevelser og regulering av besøkendes adferd, er det mulig at 

besøkende selv kan ha regulert sin adferd grunnet vaktenes nærvær på museet og i 
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utstillingsområdene. Som figur 5 på forrige side viser, ville politivaktene skilt seg ut fra 

besøkende på grunn av deres uniform.236 Det kan med dette tenkes at besøkende ville lagt merke 

til om det befant seg eller patruljerte en politivakt i nærheten av dem. Lillios argumenterer for 

at museumsvakter, og den disiplineringen av besøkende som fulgte med dem, var nødvendig 

på museer når de gikk fra den private til den offentlige sfæren og med det gav allmennheten 

tilgang til å besøke dem.237 Dette argumentet hviler på at nye grupper fikk tilgang til museum, 

og derfor kan det også ha gjeldt når British Museum fjernet sin siste adgangsrestriksjon og 

dermed gav større deler av arbeiderklassen reell tilgang til museet på slutten av 1870- og 1890-

tallet slik kapittel 3 diskuterte. Når politivaktene i tillegg patruljerte på søndager, slik 

årsrapporten fra 1897 påpekte, ville deres styring særlig kunne rettes mot arbeiderklassen denne 

dagen. Kate Hill er i motsetning til Lillios skeptisk til museumsvakters adferdsregulerende 

virkning på besøkende fra arbeiderklassen. Det er fordi hun mener at arbeiderklassen unngikk 

å besøke museum når de følte at reguleringen av dem gjennom vakter og vakthold økte.238 Hills 

argument gjelder i hovedsak kommunale museer, men poenget hennes kan overføres til British 

Museum også ettersom det i likhet med museene hun undersøker har museumsvakter og 

politikonstabler som arbeidet som vakter. 

Hills skepsis er ikke kun rettet mot virkningen museumsvaktene ville ha. Den er også rettet mot 

de mer overordnede delene av Bennetts teoretiske konsept og dermed også de delene av 

Foucaults teori Bennett bygger på. Der Bennett argumenterer for at styring gjennom høykultur 

var ment å ha en varig effekt på de styrte og at å bli eksponert for styring på høykulturelle steder 

ville føre til at de styrte gjennomgående modifiserte sine tanker, følelser og adferd,239 er Hill 

skeptisk til hvordan Bennett, ifølge henne, presenterer denne styringen som unngåelig. Hun 

mener selv at arbeiderklassen ikke automatisk ble «blanke lerreter middelklassen kunne male 

på» når de befant seg på museum, hvilket var et sted som i samtiden hovedsakelig ble ansett 

som et middelklasse-område.240 Dette minner mye om kritikken Foucault fikk for å redusere 

handlende mennesker til føyelige kropper eller «docile bodies» som det heter i Discipline and 
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Punish: The Birth of the Prison.241 Ett punkt som ble tatt opp i denne kritikken var nettopp at 

han tok bort potensialet for motstand mot makt. Statsviter og sosialantropolog Iver Neumann 

påpeker hvordan Foucault i hans senere verker anerkjente denne kritikken, og at det var i 

imøtekommelsen av denne at styringsbegrepet ble utviklet.242 Det er derfor interessant at Kate 

Hills skepsis til Bennetts teori, som bygger på Foucault, ligner på den kritikken Foucault 

forsøkte å imøtekomme med styringsbegrepet. Foucault forstod styring, som nevnte i kapittel 

1.2, blant annet som en maktform knyttet til hvordan selvet ble styrt ved hjelp av sin egen 

sannhet og dette inkluderer en grad av frihet hos individet.243 Denne valgfriheten er viktig for 

Hill og i kontrast til Bennett mener hun at arbeiderklassen motsatte seg styringen på museum 

og avviste institusjonen når vaktholdet og reguleringen av dem økte.244 Jeg tror Hill har et poeng 

når hun fremhever hvordan Bennetts fremstilling kan bære preg av determinisme, men likevel 

tror jeg også hun er litt for generaliserende i sin uttalelse og at hun her glemmer å vektlegge et 

annet av sine egne argumenter som Peter Bailey også er enig i: nemlig at ikke hele 

arbeiderklassen oppførte seg likt på museum, og at likegyldighet ovenfor institusjonen og dens 

reglement kun var én av mange reaksjoner særlig arbeiderklassen kunne få.245 Til tross for sin 

skepsis til Bennetts teori har Hill undersøkt hvordan museumsvakter kunne påvirke styring av 

besøkendes adferd på kommunale museer. Hennes konklusjon i denne undersøkelsen skal jeg 

komme tilbake til litt senere. Først må jeg rette blikket mot et tema som henger tett sammen 

med vaktenes potensiale for styring, nemlig museums arkitektur og design. 

Som påpekt kort i kapittel 1.2 mener Bennett at museers arkitektoniske utforming var med på 

å avgjøre om og hvordan styring skjedde. Konkret presenterer han ideen om at selvregulering 

hos besøkende var betinget av hvorvidt museumsbygget hadde gallerier som gav besøkende 

utsikt over lavere etasjer og medbesøkende.246 Jeg har valgt å kalle dette for «konseptet om 

selvregulering» i denne oppgaven. Denne delen av hans teoretiske fremstilling bygger til dels 

på og er videreutviklet fra Foucaults diskusjoner om fengsel, og forholdet mellom makt og det 

Bennett omtaler som «technologies of vision».247 Det er her Jeremy Benthams panoptikon 

kommer inn. Men der Benthams panoptikon går ut på at alle (fangene i fengselet) blir sett uten 
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å vite om de blir overvåket, reverserer Bennett dette til at alle (besøkende på museet) kan se 

hverandre og vite når man blir observert og derfor vil de også strebe etter å selv-regulere egen 

adferd etter akseptert mønster. Selv mener Tony Bennett at det er «misvisende» å kun omtale 

hans bruk av Benthams panoptikon som «reverserende», han foretrekker selv at man i tillegg 

påpeker konseptets vekt på panorama og hvordan dette kobles til at gallerier fungerte som brede 

utkikkspunkt.248 Om dette konseptet skriver Bennett: «Museums and department stores …, like 

many of the main exhibition halls of expositions, frequently contained  galleries affording a 

superior vantage point from which the layout of the whole and the activities of other visitors 

could also be observed».249 Som omtalt tidligere kunne museumsbesøkende,  i motsetning til 

innsatte i fengsler, skifte mellom å være objekt og subjekt for overvåkingen.250 Bennetts 

konsept fordrer dermed at museumsbygg var bygget med galleriet eller utkikkspunkt over 

lavere etasjer som besøkende kunne benytte. Men, museumsbygg på slutten av 1800- og 

begynnelsen av 1900-tallet var i ulik grad bygget spesifikt som museumsbygg og hadde i ulik 

grad et arkitektonisk design som imøtekom Bennetts krav. Grunnen til at dette er relevant og 

koblet til den tidligere diskusjonen rundt vakter og vakthold på museum er fordi museers effekt 

som virkemiddel for adferdsstyring ikke nødvendigvis ble svekket dersom de ikke hadde 

gallerier på måten Bennett beskriver. Forskning har vist at de kunne bruke andre overvåkende 

og regulerende metoder på en større skala for å kompensere for å mangle gallerier. Det er dette 

Kate Hills undersøkelser av blant annet Leicester Museum, Mappin Art Gallery, Birmingham 

Museum og Harris Museum and Art Gallery blant annet konkluderte med.251 I tillegg 

konkluderte hun med at de kommunale museene som manglet slike gallerier heller på utstrakt 

skala benyttet seg av politi og vakter innad i bygget.252 Dette argumentet virker å motsi Hills 

tidligere argument om at arbeiderklassen ville forlate museum dersom de opplevde økt 

regulering av dem gjennom for eksempel vakter. Som svar på dette vil jeg igjen trekke frem 

hvordan hun og Bailey anerkjenner at museumsbesøkende oppfører seg og reagerer forskjellig, 

og at begge utfall derfor kan være mulig på British Museum i tidsperioden. 

Det som i tillegg gjør drøftingen av disse faktorene særs interessant for masteroppgaven, er at 

Tony Bennett i 2015 i et bokkapittel, som var ment som svar på kritikk rettet mot sin teori, 

omtalte at styring på offentlige museer på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet 

 
248 Ibid., 68. 
249 Ibid., 69. Min kursivering. 
250 Ibid. 
251 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 90-103. 
252 Ibid. 



57 

 

gjennom museumsbyggs arkitektur ikke gjaldt på British Museum.253 Spesifikt forklarte han at 

kritikere må ta hensyn til de begrensningene som gjelder for hans arkitektoniske argumenter, 

og som eksempel trakk han frem at de ikke kan anvendes på museer lokalisert i bygninger 

bygget før 1800-tallet og arkitekttegnet for museumsformål, slik som for eksempel British 

Museum.254 Her mener jeg Tony Bennett tar feil. Jeg mistenker at han ikke reflekterte over det 

faktum at British Museum frem til 1963 bestod av både British Museum (Bloomsbury) og 

British Museum (Natural History) når han formulerte dette. Han har heller ikke tatt hensyn til 

det faktum at British Museum (Natural History) var (og er) plassert i et bygg i South Kensington 

spesifikt arkitekttegnet for museumsformål og som oppfyller hans krav om galleriområder 

tilgjengelig for besøkende. Figur 6 under viser tegninger av inngangshallen (også kalt Central 

Hall og Hintze Hall) på British Museum (Natural History) tegnet av byggets arkitekt Alfred 

Waterhouse i 1878, tre år før dets offisielle åpning.255 Man kan se at hallen tydelig skulle ha 

gallerier og at det er tegnet inn at besøkende skulle ha tilgang til disse. Ser man nøye, kan man 

i tillegg identifisere en person som benytter seg av galleriet i tegningen. 

 
253 Bennett, «Thinking (with) Museums: From Exhibitionary Complex to Governmental Assemblage,» 10. 
254 Ibid. 
255 Brukes med tillatelse fra eieren Royal Institute of British Architects og refereres til på ønsket måte:  

Alfred Waterhouse, Designs for the Natural History Museum, Cromwell Road, South Kensington, London: 

perspective of main entrace hall with staircase at far end, © RIBA Collections – RIBAPix ref : RIBA12411. 

Figur 6 Inngangshallen på British Museum (Natural History) tegnet av Alfred Waterhouse, 1878. 
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Tegningen viser hvordan Waterhouse 

intenderte at dette rommet på museet 

skulle brukes og se ut. Figur 7 til 

høyre er et fotografi av dette rommet 

fra 1882, ett år etter dets offisielle 

åpning.256 Det viser tydelig at 

utformingen av rommet samsvarer 

meget godt med Waterhouses 

tegning. Figur 8 under viser hvordan 

rommet i 1902 huset utstillinger og 

galleriet er fremdeles tydelig.257 

 

Figur 8 Inngangshallen på British Museum (Natural History), 1902. 

Det jeg derimot er enig med Bennett i, er at den delen av hans teori som er arkitektonisk, etasje- 

og galleri-betinget ikke gjaldt på British Museum (Bloomsbury) i oppgavens periode. Jeg vil 

 
256 Brukes med tillatelse fra eieren Natural History Museum og refereres til på ønsket måte: Charles Latham, The 

Central Hall of the Natural History Museum, London, 1882, © The Trustees of the Natural History Museum, 

London. 
257 Brukes med tillatelse fra eieren Natural History Museum og refereres til på ønsket måte: Central Hall, 

looking north. July 1902, © The Trustees of the Natural History Museum, London. 

Figur 7 Inngangshallen på British Museum (Natural History), 

1882. 
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likevel argumentere for at hans konsept kan, dersom man modifiserer det litt og heller lener seg 

på Benthams forståelse av panoptikon, utvides til å gjelde én del av Bloomsbury-avdelingen, 

nemlig dets hovedlesesal. Det vil jeg se nærmere på i kapittel 4.2 som følger. Bygget til British 

Museum (Bloomsbury) bar preg av at det ble lagt til deler og rom gjennomgående i løpet av 

1800- og starten av 1900-tallet etter at Montagu House ble revet i første halvdel av 1800-tallet 

og det nye museumsbygget ble bygget.258 I oppgavens periode hadde det ikke rom med gallerier 

som tillot observering av medbesøkende slik som inngangshallen på den naturhistoriske 

avdelingen etter 1881 (med unntak av hovedlesesalen, mener jeg). Jeg antar at det kun er denne 

bestanddelen av British Museum Tony Bennett har tenkt på når han uttrykte i 2015 at hans teori 

om arkitektonisk betinget styring av museumsbesøkende ikke hadde mulighet til å finne sted 

på British Museum på slutten av 1800- og 1900-tallet. Det Bloomsbury-avdelingen dermed 

kunne gjort ifølge Kate Hill, og mest sannsynlig gjorde, var å i større grad basere styringen av 

besøkendes adferd på museumsansatte og (politi)vakter for å kompensere. 

Et interessant aspekt i denne drøftingen er at Eilean Hooper-Greenhill ikke eksplisitt uttrykker 

at styring på museum var arkitektonisk betinget, i motsetning til Bennett. Hun skriver heller 

hvordan «as the subject is surveyed, classified, and exposed to examination, he or she becomes 

his or her own self-regulator».259 I likhet med Bennett tar heller ikke Hooper-Greenhill for øvrig 

høyde for museumsbesøkendes frie vilje med en slik uttalelse. Med sin uttalelse vil jeg også 

argumentere for at Hooper-Greenhill også åpner for to nye aspekter for drøfting. Det ene er at 

hun ikke konkret begrenser styringen til å være grunnet eksponering av medbesøkende 

tilhørende ulike samfunnsklasser. Med andre ord: hun begrenser ikke at styring av adferd ville 

skje på grunn av andre museumsbesøkende og deres sosiale bakgrunn og klasse. Hun åpner 

med det for at museumsbesøkende kunne selv-regulere egen adferd på grunn av andre personer, 

slik som for eksempel vakter og museumsansatte. Disse ville trolig håndhevet British Museums 

regler, og ønsket en regulering mot det som ble ansett som ideell og akseptert oppførsel på 

museum.260 I tillegg mener jeg at Hooper-Greenhill med denne uttalelsen i større grad åpner for 

en diskusjon som hittil ikke har blitt fokusert så mye på i delkapittelet, nemlig middelklassens 

egen styring og regulering av adferd. 

 
258 Wilson, The British Museum: A History, 94. 
259 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 170-171. 
260 Lillios, «Disciplining Bodies, Disciplining Objects: Museum Guards and the Museu Etnológico Português 

(1893–1929),» 52-53. 
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Som illustrert handler både Bennett og Hills behandling av tematikken i hovedsak om hvordan 

arbeiderklassen ble eller ikke ble styrt. Middelklassen har for det meste kommet opp som 

innehaver av den oppførselen som arbeiderklassen skulle strebe etter å oppnå og justere seg 

etter. Konseptet om styring hos Foucault handler dog både om hvordan de styrte og de styrende 

tenker. Middelklassen plasseres innenfor begge disse kategoriene i denne diskusjonen, mener 

jeg. Det er arbeiderklassen som er viktigst i Bennetts konsept om selvregulering og 

klasseeksponering, men middelklassens adferd blir også styrt på museet. Dette er fordi 

middelklassen til enhver tid må bekrefte at de innehar og utøver den adferden og oppførsel som 

er forventet av dem, både i kraft av å være en del av den «respektable» middelklassen og som 

museumsbesøkende. Det er ikke overraskende at middelklassens oppførsel ikke vies like stor 

oppmerksomhet i sekundærlitteraturen på området. Én grunn til dette tror jeg kan komme av 

samtidens forståelse av middelklassens respektabilitet og hvordan det ville vært overrasende i 

samtiden dersom en middelklasse-besøkende ble kastet ut av British Museum grunnet dårlig 

oppførsel, noe museets reglement gir ansatte mulighet til.261 Mentaliteten i samtiden vil nok 

heller gjort at middelklassen strebet etter å bekrefte at de var nettopp respektable og dermed 

oppføre seg deretter på British Museum, slik jeg har trukket frem at Thompson, Bailey og Hill 

diskuterer i «rasjonell rekreasjon» og dets sammenheng med middelklassens «respektabilitet». 

Deres adferd kunne dermed bli styrt av reglementet samt av deres mentalitet, «deres sannhet» 

eller gouvernementalité som Foucault kaller det, som rådet i tidsperioden om hvordan en person 

tilhørende middelklassen, den øvre middelklassen eller overklassen skulle oppføre seg 

respektabelt og akseptert på museer.  

For det andre tror jeg at fokuset i mye sekundærlitteratur havner på arbeiderklassen fordi 

museum i større grad var et nytt offentlig rom for den enn for middelklassen. Dette er fordi 

museets forløpere i mye større grad hadde vært tilgjengelig for deler av middelklassen enn 

arbeiderklassen. Deler av middel- og overklassen ville dermed vært kjent med hvilken adferd 

som var forventet på slike steder. Dette kan kobles til forståelsen av museer som steder som 

skiller seg fra andre offentlige rom slik som gaten, hvilket jeg allerede har trukket frem at Prior 

og Hill mener. Museums- og galleriopplevelser er med dette argumentet ment å føles annerledes 

enn det man til vanlig opplever. Dette poenget utgjør kunsthistoriker Carol Duncans 

begrunnelse for hvorfor museum kan forstås som nærmest et spirituelt sted der besøkende 

 
261 Statutes and Rules (1871), 19; Satutes and Rules (1879), 19; Statutes and Rules (1886), 20; Statutes and Rules 

(1898), 20; Statutes and Rules (1908), 20. 
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gjennomfører ritualer.262 Nick Prior nevner for øvrig også denne innfallsvinkelen kort i sin 

forskning når han skriver at kunst er sekulært, men at opplevelser av kunst nærmest kan være 

rituelle.263 Ett ritual som Duncan mener finner sted på museum er nettopp å oppføre seg 

innenfor stedets bestemte dekorum.264 I dette kapittelets diskusjon kan Duncans poeng her 

kobles til styringsmentalitet og konseptet om selvregulering. Resultatet av slike ritualer vil, 

ifølge Duncan, være at museumsbesøkende selv velger å tilpasse seg akseptert adferd på 

offentlige museer.265 Middelklassen ser på museum som et offentlig rom som krever en spesiell, 

respektabel og tilpasset adferd. Ut fra denne mentaliteten vil de derfor kunne gjennomføre et 

«ritual» når de befinner seg der, nemlig selvregulering av adferd etter forventninger og 

dekorum. I relasjon til styring av adferd kan man si at middelklassen først og fremst skulle 

opprettholde sin respekterte og aksepterte adferd på museet, hvilket gjenspeilet ideal-

oppførselen som arbeiderklassen skulle regulere seg etter og tilnærme sin adferd til. I tillegg til 

museet som en helhet, var det mulig at man måtte utøve forventet og akseptabel adferd når man 

besøkte spesifikke rom på British Museum. Neste delkapittel vil gå inn på hvordan 

ekstraordinær tilgang til British Museum kan belyses i diskusjonen om styring av adferd i 

spesifikke rom, hvilket i hovedsak var et tilbud for middelklassen og overklassen. Dette 

dypdykket ned i rom-betinget adferdsstyring skal ta for seg ett rom på museet som eksempel, 

nemlig British Museums hovedlesesal i Bloomsbury. 

4.2 Styring av adferd ved ekstraordinær tilgang til 

British Museum 

Som kort nevnt tidligere praktiserte British Museum en ordning med ekstraordinær tilgang for 

besøkende. Kort sagt inkluderte denne ordningen at enkelte rom og deler av museet var 

tilgjengelig utover normal åpningstid eller begrensninger for personer som oppfylte spesielle 

krav. Dette delkapittelet skal diskutere hvordan adferdsstyring kunne skje i rom med slik 

ekstraordinær tilgang og undersøker hovedlesesalen som eksempel. Før jeg går inn i denne 

analysen og diskusjonen, skal jeg gi litt bakgrunnsinformasjon i praksisen med ekstraordinær 

tilgang og hvordan man kunne få det. 

 
262 Duncan, Civilizing Rituals: Inside the Public Art Museum, 10. 
263 Prior, «The High Within and the Low Without: The Social Production of Aestetic Space in the National 

Gallery of Scotland, 1859-70,» 23. 
264 Duncan, Civilizing Rituals: Inside the Public Art Museum, 10. 
265 Ibid. 
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For det første kunne man få det grunnet personlige egenskaper eller relasjoner. Dette fikk man 

for eksempel som gjesten til et styremedlem. Regel 14 og 15 i kapittel 1 i British Museums 

reglement og statutter i alle utgavene fra perioden gir ethvert styremedlem tilgang til hele 

museet i dets åpningstid, og fra 1871-1897 er dette utvidet til å i tillegg gjelde de personene 

styremedlemmene ønsket å ha med som sine gjester.266 Regelen kunne dermed gi utvidet tilgang 

for disse gjestene utover den generelle adgangen eller dersom de falt innenfor restriksjonen mot 

barn som bæres. Den andre regelen som faller inn i denne kategorien var for «persons of 

eminence, either for learning or rank, especially foreigners».267 Slike personer ville tilhørt 

overklassen eller middelklassen. De ville tilhørt den gruppen besøkende som tidligere kunne 

hatt tilgang til kuriositetskabinett. Den siste regelen som faller inn under samme kategori gjelder 

«department of coins and medals» i reglementet fra 1871, 1879 og 1886: «No stranger, unless 

personally known to the Keeper, Assistant Keeper, or one of the Assistants in the department, 

shall be allowed to see the Coins or Medals without a written introduction, satisfactory to the 

Keeper or Assistant Keeper; and all such introductions shall be filed in a Register by 

themselves».268 Adgang til og bruk av dette rommet var strengt regulert, og i reglementet fra 

1871, 1879 og 1886 var det lagt til et ekstra kapittel som kun omhandlet dette. Sett i dette 

perspektivet ville det vært særs spesielt og ekstraordinært å få tilgang til dette rommet på 

museet. Sitatet belyser at dersom man ikke hadde en relasjon til ansatte ved avdelingen, måtte 

man levere en tilfredsstillende søknad. Kravene for hva som var tilfredsstillende er ikke oppgitt 

i reglementet. I de andre rommene på museet der man fikk ekstraordinær tilgang gjennom 

søknad var kravene derimot eksplisitte. De tre overnevnte reglene belyser til sammen hvordan 

tilgang til museet kunne bli utvidet til å gjelde utenfor den vanlige åpningen dersom man enten 

hadde personlige egenskaper eller relasjoner til de rette museumsansatte. Som nevnt i kapittel 

2.3 og 3 bestod staben på museet blant annet av prominente fagfolk innen ulike vitenskapelige 

felt og dermed ville nok ikke deres omgangskrets inkludere mennesker fra alle slags 

samfunnsklasser. Det er blant annet tvilsomt om noen fra arbeiderklassen ville inngått i 

avdelingslederne og deres assistenters omgangskretser, og derfor ville den siste regel nevnt her 

gitt tilgang til folk som heller lå på samme sosiale nivå som de ansatte. 

 
266 Statutes and Rules (1871), 7; Satutes and Rules (1879), 7; Statutes and Rules (1886), 10. 
267 Statutes and Rules (1871), 8; Satutes and Rules (1879), 8; Statutes and Rules (1886), 11; Statutes and Rules 

(1898), 11; Statutes and Rules (1908), 11. 
268 Statutes and Rules (1871), 28; Satutes and Rules (1879), 28; Statutes and Rules (1886), 30. 
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Den andre måten å få ekstraordinær tilgang til museet på var gjennom søknad som måtte 

godkjennes av museumsdirektøren. På 1880-tallet fikk museet to direktører, en i Bloomsbury 

og en i South Kensington, og disse behandlet søknadene til sine respektive avdelinger. For det 

første gjaldt søknadsbetingelser dersom man ønsket å kopiere skulpturer eller andre 

(kunst)objekter for hele oppgavens tidsperiode.269 Søknaden trengte å inneholde navn, yrke, 

bosted, og en skriftlig anbefaling som måtte tilfredsstille direktøren.270 Dersom man derimot 

var medlem av The Royal Academy of Arts, eller var student eller kunstner, var ikke søknad 

nødvendig.271 Det er klart at denne reglen for utvidet tilgang til museet ikke ville gjelde hele 

allmennheten. The Royal Academy ble etablert i 1768 av førti profesjonelle kunstnere og 

arkitekter som en selvstendig organisasjon for promoteringen av kunst, dets anerkjennelse og 

praktiske utøvelse.272 The Royal Academy ble drevet av dets førti medlemmer, kalt Royal 

Academicians, som sammen valgte ut erstattere når en av medlemsplassene ble ledig.273 Dette 

var (og er) med andre ord en organisasjon som etter nøye overveielser innlemmet gode og 

viktige kunstnere som sine medlemmer. Det at British Museum eksplisitt skriver at medlemmer 

av The Royal Academy ikke trenger å søke om ekstraordinær tilgang til museet utover dets 

åpningstid, stadfestet hvilken aktelse det hadde for dem og deres organisasjon. Denne 

slutningen støttes av det faktum at presidenten i The Royal Academy automatisk utgjorde et av 

British Museums styremedlemmer, uavhengig av hvem det måtte være til enhver tid.274 For det 

andre måtte man søke dersom man ønsket ekstraordinær tilgang til museets hovedlesesal. Siden 

dette var et konkret område på museet som var avgrenset og hadde eget reglement, egner det 

seg som studieobjekt for et dypdykk inn i adferdsstyring innenfor enkelte rom på British 

Museum. 

4.2.1 Styring av adferd på hovedlesesalen 

På British Museums hovedlesesal, kalt den runde lesesalen, gjaldt det egne regler for både 

adgang og adferd.275 Museet hadde flere små studierom i oppgavens tidsperiode, men den jeg 

 
269 Statutes and Rules (1871), 21; Satutes and Rules (1879), 21; Statutes and Rules (1886), 22-23; Statutes and 

Rules (1898), 23; Statutes and Rules (1908), 23. 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 The Royal Academy, «About the RA,» Hentet 17.04.2020. https://www.royalacademy.org.uk/about-the-ra. 

The Royal Academy of Arts blir ofte bare omtalt som The Royal Academy eller RA. 
273 Ibid. 
274 Wilson, The British Museum: A History, 119. 
275 Når jeg videre i masteroppgaven skriver om «lesesalen» er det hovedlesesalen kalt «den runde lesesalen» jeg 

henviser til. På engelsk heter den «the round reading room». 
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konsentrerer meg om her er hovedlesesalen lokalisert i midten av museumsbygningene i 

Bloomsbury. Bygningene var (og er) plassert vinkelrett inntil hverandre som en firkant og 

dermed var det en tom gårdsplass i midten av disse. Grunnet plassmangel ble det valgt å 

konstruere en sirkulær bygning i denne gårdsplassen med en kuppel som tak, hvilket gav 

opphavet til navnet «den runde lesesalen». Byggingen av lesesalen begynte der i 1854, og den 

åpnet for lesere 18.mai 1857.276 Lesesalen er 42,7 meter i utstrekning og kuppelen er 32,2 meter 

høy.277 Lesesalen hadde ved dets åpning plass til 300 lesere på pulter arrangert i et radialt 

mønster.278 I dette delkapittelet vil jeg først gå inn på lesesalens adgangsreglement da det 

informerer om hvem styring kunne rettes mot, for deretter å gå inn i dets konkrete 

adferdsreglement, før jeg avslutningsvis illustrer hvorfor jeg mener Bennetts arkitektoniske 

argument for styring var gjeldene på lesesalen. Kildegrunnlaget for diskusjonen er de ulike 

utgavene av Statutes and Rules, og alle fem omtaler reglement gjeldende på lesesalen til ulike 

tider i oppgavens tidsperiode. Det mest detaljerte reglementet kommer frem i et tillegg datert 

1882 som er limt mellom sidene i versjonen fra 1879.279  

Som ellers i museet avhenger styringen av adferd på lesesalen av hvem som har tilgang til det 

og reglementet er tydelig på hvilke formål lesesalen skulle brukes til: «The use of the Reading 

Room is restricted to the purposes of study, reference, and research».280 Marjorie Caygill, 

assistenten til David Wilson i en rekke år, påpeker at restriksjonene i utgangspunktet var ment 

for å unngå at lesesalen ble overfylt av mennesker og derfor fikk kun de som ikke kunne gjøre 

sine undersøkelser på noe annet sted enn spesifikt på British Museums hovedlesesal tilgang.281 

Innføringen av The Copyrights Act i 1709 gjorde at enkelte bibliotek huset kopier av nærmest 

alle registrerte litterære verk i Storbritannia, og British Museum var ett av disse.282 Nettopp 

derfor ønsket mange tilgang til lesesalen fordi de der kunne konsultere de tilgjengelige verkene 

som deres geskjefter fordret.  

For å få tilgang måtte man søke til direktøren ved British Museum, senere British Museum 

(Bloomsbury), og søknaden måtte inneholde yrke, bosted og enkelte ganger formålet man søkte 

 
276 Caygill, The British Museum Reading Room, 8, 12; Wilson, The British Museum: A History, 119. 
277  The British Museum: A History, 118. 
278 Ibid. Radialt mønster utstråler fra et senter, slik som eikene på et hjul. 
279 Satutes and Rules (1879), tillegg mellom side 18 og side 19. 
280 Ibid. 
281 Caygill, The British Museum Reading Room, 18. 
282 Ibid., 6, 18. 
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tilgang til lesesalen for.283 Det står ikke spesifisert når sistnevnte krav gjaldt. Lesesalen hadde 

et minstekrav til brukernes alder satt til 21 år, men regelen kunne ses bort ifra ved spesiell 

tillatelse fra museumsstyret.284 I tillegg måtte alle søknader inneholde 

a written recommendation from a householder (whose address can be 

identified from the ordinary sources of reference), or a person of recognised 

position, with full signature and address, stated to be given on personal 

knowledge of the applicant, and certifying that he or she will make proper 

use of the Reading Room… The Trustees cannot accept the recommendations 

of Hotel Keepers and Lodging-house Keepers in favour of their lodgers.285 

Det står ikke beskrevet hva som ble ansett som «tilfredsstillende anbefaling» eller «anerkjent 

posisjon», men møtte man alle kravene fikk man en lesesalbillett. Denne måtte fornyes hos 

museumsdirektøren etter en uspesifisert periode.286 Lesesalen var åpen alle dager med unntak 

av søndager, og åpnet kl.09 i hele perioden.287 Stengningstidspunktet varierte. Det tidligste 

tidspunktet lesesalen stengte var kl.16 og det seneste tidspunktet var kl.20. Generelt i perioden 

stengte det imidlertid kl.19.288 Med disse åpningstidene åpnet lesesalen før resten av museet og 

stengte også senere enn resten. De nevnte elementene fra adgangsreglementet, åpningstidene 

og de åpne dagene på lesesalen begrenset i realiteten hvem som kunne benytte seg av dette 

tilbudet på British Museum, særlig gjaldt det arbeiderklassen ettersom lesesalen var stengt på 

søndager og i liten grad hadde åpent utover vanlig arbeidstid. Det var imidlertid ikke vanlig at 

arbeiderklassen benyttet seg av forskningsbibliotek slik om lesesalen; det var mer vanlig at de 

brukte andre bibliotek eller tok del i leseforeninger. Av mer kjente personer hadde for eksempel 

Sir Arthur Conan Doyle, Charles Dickens og George Eliot tilgang til lesesalen på 1800-tallet 

og tidlig på 1900-tallet.289 

Som ellers i museet spilte heller ikke kjønn en rolle i avgjørelsen av hvem som skulle ha tilgang 

til lesesalen. Sitatet ovenfor konstaterer at leserne kunne være både menn og kvinner. Fra andre 

kilder vet man i tillegg at lesesalen ble brukt av kvinner og menn både før og etter oppgavens 

periode. Som eksempel kan jeg trekke frem at en håndbok til lesesalen fra 1866 spesifikt brukte 

 
283 Statutes and Rules (1871), 8-9; Satutes and Rules (1879), 8-9, tillegg mellom side 18 og side 19; Statutes and 

Rules (1886), 11; Statutes and Rules (1898), 11; Statutes and Rules (1908), 11. 
284 Satutes and Rules (1879), tillegg mellom side 18 og side 19. 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
287 Statutes and Rules (1871), 19; Satutes and Rules (1879), 19; Statutes and Rules (1886), 21; Statutes and Rules 

(1898), 21; Statutes and Rules (1908), 21. 
288 Se vedlegg 3 for oversikt over lesesalens åpningstider i hele oppgavens periode. 
289 Caygill, The British Museum Reading Room, 24-25. 
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begge kjønn i beskrivelsene av leserne og den allmenne tilgangen til rommet: «The Reading-

room of the British Museum is open to men and women of any country, or shade of political or 

other opinion».290 Angående det siste punktet i dette sitatet vet man at museet ikke 

forskjellsbehandlet lesere med ulike politiske oppfatninger i oppgavens periode heller, og som 

eksempel kan jeg trekke frem at Karl Marx hadde lesesalbillett.291 I løpet av masteroppgavens 

periode ble den fornyet flere ganger, men utgikk fire og et halvt år før hans død i 1883.292 Når 

det kommer til kjønn på lesesalen, kan den nylige forskningen til bibel- og religionsforskeren 

Gregory L. Cuéllar belyse at en viss grad av forskjellsbehandling fant sted etter at man hadde 

fått tilgang til lesesalen. Både han og Caygill trekker frem at kvinnelige lesere kun kunne sitte 

på radene A og T i det radiale pultmønsteret, men Cuéllars forskning har i tillegg vist at 

møblementet i disse radene skilte seg fra de mannlige lesernes møblement.293 Stolene var 

designet for kvinner, og var fylt med hestehår og hadde tilhørende puffer, en kombinasjon 

Cuéllar mener var vanlig i viktorianske stuer og med det ble radene A og T markert som 

kvinnelige områder innad i lesesalen.294 De signaliserte også, mener han, at kvinners plass var 

i stuen fremfor på lesesalen.295 Det er ukjent om dette var museets intensjon å fremheve, og det 

eksisterer en mulighet for at det kun ønsket å gjøre leseopplevelsen komfortabel for kvinnene. 

Det at kun to rader var tilgjengelig for kvinner belyser likevel hvordan museet i hovedsak 

forventet flest mannlige lesere og hvordan dette begrenset hvor mange kvinner som kunne få 

tilgang til lesesalen på samme tid sammenlignet med antall menn. 

Både sitatet fra reglementstillegget nevnt tidligere og de generelle reglene for lesesalen peker 

på hvordan det var forventet at leserne oppførte seg. For det første krevde museumsdirektørens 

søknadsprosedyre at den som skriftlig anbefalte søkeren hadde personlig kjennskap til 

vedkommende og kunne garantere at han eller hun ville «make proper use of the Reading 

Room».296 Hva som anses som riktig og korrekt adferd blir beskrevet på ett punkt i reglementet: 

 
290 Ibid., 29.  
291 Anderson, «British Museum, London: Institutionalizing Enlightenment,» 68; Matthew, «Introduction: The 

United Kingdom and the Victorian century, 1815-1901,» 3. Senere, på 1900-tallet, hadde også Vladimir Lenin 

og Lev Trotskij lesesalbilletter under pseudonymer. 
292 Colin Higgins, «‘Seeing “Sights” That Don't Exist’: Karl Marx in the British Museum Round Reading 

Room,» Library & Information History 33, no. 2 (2017): 85. 
293 Caygill, The British Museum Reading Room, 40; Cuéllar, Empire, the British Museum, and the Making of the 

Biblical Scholar in the Nineteenth Century, 70-71. 
294 Empire, the British Museum, and the Making of the Biblical Scholar in the Nineteenth Century, 70-71. 

Radene på lesesalen i det radiale mønsteret var nummerert med bokstaver, derfor henviser jeg til radene A og T 

her. 
295 Ibid. 
296 Satutes and Rules (1879), tillegg mellom side 18 og side 19. 
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«Silence must be strictly observed in the Reading-Room».297 Dette var så viktig for museet at 

de hadde dekket gulvet i et materiale som var ment å redusere støy.298 British Museums fokus 

på stillhet på lesesalen ble i oppgavens tidsperiode også poengtert i skjønnlitteraturen til 

forfattere som hadde personlig erfaring med den. En av disse var George Gissing, en kjent 

romanforfatter som holdt til i London på slutten av 1800-tallet.299 Hans roman New Grub Street 

fra 1891 var satt til litterære sirkler i London, og karakteren Mr. Quarmby var en bruker av 

British Museums lesesal og gjennom han beskrev Gissing stillhetsnormen på British Museums 

lesesal: «[Mr. Quarmby] laughed in a peculiar way, which was the result of long years of mirth-

subdual in the Reading Room… His supressed laugh ended in a fit of coughing – the Reading 

Room cough».300 Selv om dette er fiksjon, er det basert på fakta og Gissings egne opplevelser 

på lesesalen. Både dette eksempelet og den siterte reglen fra reglementet fra 1882 viser hvordan 

museet styrte lesernes adferd på lesesalen. 

I tillegg til å beskrive hva som var akseptert, beskrev museets reglement oppførsel og 

handlinger som ikke var akseptert på lesesalen. Det var lesesalansvarlig, omtalt som «the 

Superintendent», som hadde ansvaret for å påse rett orden på lesesalen.301 Det finnes reglement 

i tillegg som omtaler hvordan bøker skulle hentes og bringes til og fra lesesalansatte, men disse 

er ikke relevante her da de ikke påpeker styring av adferd for de besøkende. De beskriver 

derimot hvordan det var forventet at ansatte opptro med bøkene. To regler som imidlertid styrte 

adferden til besøkende var at lesere ikke fikk lov til å skrive eller markere i noen bøker, 

manuskripter eller kart og at man mistet sin lesesalbillett dersom man ikke overholdt dette, samt 

at lesere ikke hadde lov til å legge notatbøker eller ark over bøker for deretter å kopiere utsnitt 

direkte over bøkene.302 Sammenlignet med adferdsreglene på museet generelt er disse to 

reglene sammen med stillhets-regelen de mest spesifikke og konkrete reglene som styrte 

besøkende på British Museum i tidsperioden 1871-1911. De tre adferdsreglene som gjaldt 

lesesalen spesifikt, styrte i tillegg besøkende helt ned på detaljnivå. Brukere av lesesalen som 

ikke imøtekom krav og forventninger til oppførsel ble kastet ut av området, i likhet med 

besøkende på museet ellers som ikke oppførte seg korrekt. I tillegg informerer Marjorie Caygill 

 
297 Ibid. 
298 Caygill, The British Museum Reading Room. 
299 White, London in the Nineteenth Century, 239. 
300 George Gissings New Grub Street (1891) sitert i ibid., 240. 
301 Statutes and Rules (1871), 15; Satutes and Rules (1879), 15; Statutes and Rules (1886), 17; Statutes and Rules 

(1898), 17; Statutes and Rules (1908), 17. 
302 Statutes and Rules (1871), 20; Satutes and Rules (1879), 20; Statutes and Rules (1886), 21; Statutes and Rules 

(1898), 21; Statutes and Rules (1908), 21. 
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om at lesere som brøt reglene på British Museums hovedlesesal ble rapportert til 

museumsstyret, og at det i mange år, uten å være spesifisert når, eksisterte en svart bok med 

navnene til dem som var svartelistet fra å komme inn på lesesalen.303 Siden lesesalansvarlig 

holdt oversikt over hvilke lesere som hadde tilgang til lesesalen, kan det med stor trygghet antas 

at svartelistede ikke fikk komme inn.304 Styring av besøkendes adferd på lesesalen på British 

Museum var med dette rettet mot hva som helt konkret var akseptert og det som helt konkret 

ikke var akseptert. 

Det var ikke bare adferden inne på lesesalen som avgjorde om man fikk fortsette å ha 

ekstraordinær tilgang. Adferd utenfor lesesalen og museet påvirket også, og det mest kraftfulle 

eksempelet på dette fra oppgavens tidsperiode er kanskje den kjente britisk-irske forfatteren 

Oscar Wilde (1854-1900). På toppen av sin karriere, i 1895, ble Oscar Wilde dømt for «grov 

usømmelighet» og homoseksuelle relasjoner, for hvilket han ble straffet med to års hardt 

straffearbeid.305 Han ble dømt under det såkalte Labouchere-tillegget fra 1885 som 

kriminaliserte homofile handlinger på en ny måte.306 Figur 9 under viser et utdrag fra et av 

museumsstyrets referater fra 1895.307 

I referatet står det skrevet at Oscar Wilde fikk utstedt lesesalbillett i 1879, men grunnet hans 

dom i The Central Criminal Court 25.mai 1895 mistet han sin tilgang til lesesalen resten av 

 
303 Caygill, The British Museum Reading Room, 23. 
304 Statutes and Rules (1871), 15; Satutes and Rules (1879), 15; Statutes and Rules (1886), 17; Statutes and Rules 

(1898), 17; Statutes and Rules (1908), 17. 
305 Kristian Smidt, «Oscar Wilde,» Store norske leksikon. Hentet 15.05.2020. https://snl.no/Oscar_Wilde. 
306Parliament, «1885 Labouchere Amendment,» Hentet 15.05.2020. https://www.parliament.uk/about/living-

heritage/transformingsociety/private-lives/relationships/collections1/sexual-offences-act-1967/1885-labouchere-

amendment/. 
307 Trustees committee meeting minutes. Volume 47. 19713, © The Trustees of the British Museum. Shared under 

a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence. 

Figur 9 Utdrag fra referatet fra museumsstyrets møte 15. juni 1895 som ekskluderte Oscar Wilde fra British 

Museums hovedlesesal i Bloomsbury. 
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livet. Samfunnets fokus på moral, som tidligere er løftet frem i diskusjonen rundt den rasjonelle 

rekreasjonsbevegelsen, kommer her til syne i ett av museumsstyrets referater. Å håndheve 

ekskluderinger av personer fra lesesalen som av ulike grunner ikke imøtekom museumsstyrets 

krav eller forventninger på måten eksempelet med Oscar Wilde illustrerer, inngår i måter British 

Museum kunne styre adferden til besøkende på. Det er tenkelig at dersom man ønsket eller 

behøvde tilgang til hovedlesesalen på museet, ville man strebet etter å holde seg innenfor alle 

regler og unngå adferd som kunne resultere i ekskludering. Det er sannsynlig at brukere av 

lesesalen derfor regulerte egen adferd samt at British Museums lesesal eksemplifiserte hvordan 

British Museum kunne være et virkemiddel for adferdsstyring på slutten av 1800-tallet og 

begynnelsen av 1900-tallet. 

I tillegg til adferdsreglement og håndhevelser, vil jeg argumentere for at arkitektur også ville 

ha bidratt til styring av besøkendes adferd på lesesalen. Figur 10 på neste side viser lesesalens 

radiale mønster på 1880-tallet.308 I midten av rommet var en hevet pult tilhørende 

lesesalansvarlig og hans assistenter, og ut fra denne stod lesepultene arrangert.309 Som også 

Cuéllar påpeker, var lesesalen på British Museum radialt og rent panoptisk designet.310 Fra sitt 

opphevede område midt i rommet fikk museumsansatte og lesesalansvarlig et ideelt 

utkikkspunkt med rundsyn og panorama over hele lesesalen. Fra de høyere etasjene inne i den 

runde lesesalen, som også synes på figur 10, kunne de besøkende i tillegg bli observert av 

ansatte som hentet bøker. Grunnet rommets arkitektur var leserne alltid observerbare, og de 

kunne observere hverandre. Modifikasjonen som gjelder Bennetts bruk av panoptikon og 

panorama på lesesalen gjelder det faktum at den etasjebetingede styringen av besøkende kun 

var mulig for de ansatte, i motsetning til inngangshallen på den naturhistoriske delen der 

besøkende kunne skifte mellom å observere andre og bli observert. I likhet med det panoptiske 

argumentet til Bentham ellers, ville det også på lesesalen bli oppfordret til selvregulering av 

adferd hos de besøkende (og de ansatte). Dette har også Gregory Cuéllar sluttet, med 

beskrivelsen av hvordan tilgangen på kunnskapen tilgjengelig på lesesalen var avhengig av 

tilpasning til dets «disciplining mechanisms».311 

 
308 Donald Macbeth, The Round Reading Room in the British Museum, Donald Macbeth, c.1880's, © The 

Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-SA 4.0) licence. 
309 Cuéllar, Empire, the British Museum, and the Making of the Biblical Scholar in the Nineteenth Century, 63. 
310 Ibid., 64-68. 
311 Ibid., 68. 
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Figur 10 Hovedlesesalen på British Museum (Bloomsbury), fotografert ca. 1880-tallet. 

4.3 Oppsummering av kapittelet 

Jeg har i dette kapittelet undersøkt om og hvordan besøkendes adferd kunne styres på British 

Museum. Jeg har vist hvordan oppgavens kildegrunnlag og museets arkitektoniske utforming 

peker på at styring kunne gjøres både på og av museet. Med andre ord, hvordan museet selv 

kontrollerte adferd, samt hvordan besøkende selv regulerte sin adferd på museet. Et formelt 

adferdsreglement var ikke unormalt på britiske museer og gallerier i oppgavens tidsperiode, 

men som oppgavens to delkapitler har vist fantes det ulike nyanser av detaljstyring og 

konkretisering i dette reglementet avhengig av om det gjaldt adferd på museet generelt eller på 

hovedlesesalen. Jeg har illustrert hvordan det faktum at man skulle vite hva som var akseptabel 

adferd og regulere sin adferd deretter kan kobles til samtidens forståelse rundt hva som var 

«respektabel» og hva som var «røff» oppførsel, og jeg har vist hvordan museum inngikk i en 

rasjonell rekreasjonsbevegelse der målet var å løfte arbeiderklassens moral, oppførsel og 

forståelse til middelklassens «respektable» forbilde. Gjennom diskusjon har jeg trukket frem at 

arbeiderklassen dog ikke kunne skjæres under én kam i oppgavens tidsperiode på dette feltet, 

og at man må anerkjenne at selvreguleringen av adferd på museet innebar en grad av frihet; 
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både frihet til å velge å bli styrt og frihet til å avslå å bli styrt. Dette er i tråd med Foucaults 

prinsipp om styringsmentalitet der fokuset ligger på hvordan den styrte og den styrende tenker, 

og at dette derfor inneholder en grad av frihet for individet. Med støtte i annen forskning fra 

Storbritannia og Portugal har jeg illustrert hvordan museets (politi)vakter kunne bidra i 

styringsprosessen, både til å håndheve British Museums adferdsreglement og ved å fysisk skille 

seg ut fra mengden og dermed oppfordre til selvregulering av adferd. 

Gjennom illustrasjoner og fotografier har jeg i tillegg vist hvordan Benthams konsept om 

panoptikon er anvendbart i sin reneste form på British Museums hovedlesesal i tidsperioden, 

men at det i form av Tony Bennetts modifikasjoner også var gjeldende på British Museum 

(Natural History). Med dette har jeg utvidet Bennetts arkitektoniske argument til også å gjelde 

British Museum, til tross for at Bennett selv mener, basert på det jeg antar er en ukomplett 

forståelse av hva British Museum bestod av på slutten av 1800- og starten av 1900-tallet, at 

dette konseptet ikke kan anvendes på dette museet. I påbygg av funnene i kapittel 3, har kapittel 

4 også vist hvordan både Hooper-Greenhills og Bennetts sosialt baserte konsept om 

selvregulering og klasseeksponering ville vært mulig på British Museum i perioden. Kapittelet 

kan derfor konkludere at styring av adferd på British Museum i tiden 1871-1911 kunne skje på 

grunn av samtidens forståelse av hva som var sømmelig, akseptert og respektabel oppførsel på 

museet, hvilket kunne bidratt til selvregulering av adferd hos besøkende. I tillegg kan det 

konkluderes at styring av adferd kunne gjøres gjennom museumsansattes håndhevelser av 

adferdsreglementet og med det kontrollere den på museet mot dets ideal. Den ideelle adferden 

var ønskelig for å oppleve museum slik museumstyrer og museumsansatte intenderte, og for å 

legge til rette for at kunnskap om utstillingsobjektene ble ervervet av besøkende.312 Det 

eksisterte et ønske om at museum skulle utdanne besøkende og tilby kunnskap som de kunne 

erverve, fremfor at institusjonen kun huset en samling av gjenstander som fremkalte undring 

hos dem.313 Det neste kapittelet skal gå nærmere inn på dette og konseptet om museet som 

kontrollør og produsent av kunnskap for besøkende. 

 
312 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 92. 
313 Bennett, The Birth of the Museum, 24; Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 92. 
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5 Analyse av British Museums styring 

av besøkendes kunnskapservervelse 

Jeg har så langt vist at British Museum var reelt tilgjengelig for besøkende fra alle 

samfunnsklasser så vel som turister, vitenskapsmenn og folk engasjert i litteratur. Styring av 

disse ulike besøkendes adferd har vist seg å skje gjennom håndhevelse av museets reglement 

av dets ansatte. I tillegg kunne styring gjennom selvregulering blitt gjort da museet møtte de 

sosiale og til dels de arkitektoniske kravene for styring gjennom konseptene basert på dette slik 

Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhill presenterer dem. At museet ble ansett som et 

virkemiddel for adferdsstyring, har jeg vist var en del av en større mentalitet i samfunnet 

omhandlende moral i oppgavens tidsperiode. Like viktig var synet på museum som en 

institusjon som kunne tas i bruk for å spre kunnskap.314 De to var bundet sammen da en viss 

adferd var forventet på museet slik at en ideell opplevelse kunne erfares der av de besøkende, 

og museum styrte både kunnskapservervelse og adferd.315 

Dette kapittelet belyser dermed et annet aspekt ved styringen som fant sted på British Museum 

og skal svare på hvilke hjelpemidler for formidling museet brukte. Helt konkret ser jeg på hvilke 

hjelpemidler eller formidlingstiltak British Museum brukte i oppgavens tidsperiode for å styre 

og påvirke hvilken kunnskap de besøkende ervervet.316 Bennett og særlig Hooper-Greenhill har 

utviklet teori som kan oppsummeres i konseptet om museet som kontrollør og produsent av 

kunnskap. Som begge poengterer, ble nye muligheter og nye roller etablert med overgangen fra 

private kuriositetskabinett til offentlige museer. Tidligere hadde det ikke vært behov for 

regulering og styring av besøkende da kuriositetskabinettene var eid av rike mennesker som 

kun lot et fåtall personer de hadde en relasjon til få tilgang til dem.317 Med opprettelsen av 

offentlige museer slik som British Museum, og med fjerningen av adgangsrestriksjoner og 

 
314 Bennett, The Birth of the Museum, 24; Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 92; 

Hooper-Greenhill, «The Museum in the Disciplinary Society,» 71; Museums and the Shaping of Knowledge, 

190. 
315 Museums and the Shaping of Knowledge, 190. 
316 Som lektorstudent vet jeg at det finnes ulike teorier og syn på læring og hvordan man lærer. Det norske ordet 

«kunnskapservervelse» er det som ligger nærmest Eilean Hooper-Greenhills forståelse av hvordan kunnskap 

kunne «tas opp» av de besøkende, og hun ser på museum som «produsenter av kunnskap» som besøkende 

deretter ervervet passivt, som nevnt i kapittel 1.2. Da det teoretiske konseptet kapittelet diskuterer i stor grad er 

utviklet av henne, benytter jeg meg av hennes begreper. I dette kapittelet, som resten av oppgaven, forholder jeg 

meg til de begrepene som brukes i masteroppgavens teoretiske rammeverk objektivt. I denne sammenhengen 

gjenspeiler bruken av begrepene ikke nødvendigvis mitt personlige syn på hvordan læring og etablering av 

kunnskap skjer hos mennesker. 
317 Bennett, The Birth of the Museum, 52. 
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utvidelse av åpne dager og åpningstider slik kapittel 3 diskuterte, kunne museumsinstitusjoner 

bli brukt til å spre kunnskap og forsøke å forbedre adferd.318 Oppfattelsen av offentlige museer 

som et virkemiddel for spredning av kunnskap til allmennheten festet seg ut over 1800-tallet, 

og dette endret museumspraksisen slik at innsamling av gjenstander og beskuelse av disse ble 

to separate aktiviteter på samme institusjon utført av ulike personer.319 Hooper-Greenhill mener 

at museumsansatte ble eksperter og kunnskapsprodusenter, mens besøkende ble 

kunnskapskonsumenter som ervervet kunnskapen førstnevnte produserte.320 Bennett og 

Hooper-Greenhill presenterer ulike måter besøkende kunne erverve denne kunnskapen på ut 

over å se på utstillingene, altså ved bruk av hjelpemidler. Som eksempler på hjelpemidler som 

kan regulere, kontrollere og styre hvilken kunnskap som erverves, trekker Bennett frem bruken 

av forhåndsbestemte ruter gjennom museer,321 og Hooper-Greenhill trekker frem bruken av 

kataloger og forelesninger.322 Ved nærlesing av særlig årsrapportene har jeg undersøkt hvilke 

hjelpemidler British Museum benyttet seg av i perioden 1871-1911. I tillegg til de overnevnte 

hjelpemidlene, benyttet museet seg av guidebøker, merkelapper, demonstrasjoner og 

omvisninger. I de kommende kapitlene presentere jeg disse funnene nærmere. Jeg vil i tillegg 

belyse hvordan særlig løyper kan kobles til museets styring av adferd. Jeg har valgt å dele 

funnene inn i tre overordnede kategorier: arkitektur som hjelpemiddel, materielle hjelpemidler 

og menneskelige formidlere. 

5.1 Arkitektur som hjelpemiddel: ruter 

Museets arkitektur og utforming er et viktig aspekt i Tony Bennetts teori om dets regulering av 

besøkende. Det er allerede redegjort for i forrige kapittel hvordan dette kunne være direkte 

knyttet til styring av adferd gjennom panoptisk utforming. I dette delkapittelet vil jeg ta fatt på 

den delen av Bennetts teori omhandlende hvordan arkitektur også kunne påvirke besøkendes 

kunnskapservervelse. Jeg undersøker hvorvidt British Museum i oppgavens tidsperiode møtte 

de følgende premissene han mener måtte være til stedet for at deres læring skulle være optimal: 

1) Museet måtte tilby en forhåndsbestemt rute besøkende kunne følge, 2) Ruten skulle ikke 

kreve at besøkende trengte å gå tilbake til områder de allerede hadde sett for å komme seg 

 
318 Ibid., 6. 
319 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 190; «The Museum in the Disciplinary Society,» 

71. 
320 Museums and the Shaping of Knowledge, 168; «The Museum in the Disciplinary Society,» 71. 
321 Bennett, The Birth of the Museum, 44, 51-52, 181. 
322 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 190, 200. 
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videre i utstillingen, 3) Dersom det var mulig burde ruten vise kronologisk utvikling eller 

evolusjon, og 4) Innad i de ulike utstillingsrommene skulle det være klart og tydelig hvor ruten 

gikk, gjerne ved at utstillingsmøblementet var plassert på sidene eller i sentrum av rommet slik 

at inngangen til neste rom syntes tydelig.323 Ble disse kravene møtt, mener Tony Bennett at de 

besøkende bevegde seg i museet gjennom «organized walking».324 Ved å følge ruter som 

imøtekom hans krav, ville besøkende forstå utstillingen, produsere kunnskap ut fra det de ser 

og forstå sammenhengen mellom de ulike utstillingsobjektene og utstillingsrommene.325 I 

tillegg ville de ved å bevege seg ifølge ruten museet hadde laget til dem, internalisere den 

forventede adferden fordi det var krevet at man tilpasset adferden sin til museets standarder 

dersom skulle bevege seg rundt i museet.326 Bennett er ikke alene om å mene at besøkende lærte 

gjennom å gå en bestemt rute på museum. Som nevnt mener Carol Duncan at besøkende på 

museum utførte ritualer, og hun anser det å følge en forhåndsbestemt rute for ett slikt ritual.327 

I likhet med Bennett mener hun videre at dette innebar at de måtte tilpasse seg den aksepterte 

og forventede adferden på museet.328 

Spørsmålet nå blir om British Museum møtte de nevnte premissene og dermed kunne styre sine 

besøkende på denne måten i oppgavens tidsperiode. Bygninger endres over tid, og som 

historiker Sophie Forgan påpeker er de «constantly subject to reuse, adaption, and 

reinterpretation, both during their lifetime and by historians today. A Foucauldian analysis may 

be appropriate at the moment of planning or initial construction. But buildings are rarely 

constructed exactly as planned».329 Metoden jeg skal benytte meg av i undersøkelsen er hentet 

fra historiker Kate Hills studier av det samme aspektet ved Bennetts teori ved enkelte 

kommunale museer i England mellom 1850 og 1914.330 Den består av å analysere hvordan 

utstillingsrommene på museet var koblet sammen og avgjøre om de tilrettela for en spesifikk 

rute i samsvar med Bennetts nevnte krav.331 For å kunne analysere dette, trenger jeg tilgang til 

 
323 Bennett, The Birth of the Museum, 55, 101, 181, 182, 186. 
324 Ibid., 183, 186; Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 91. 
325 Bennett, The Birth of the Museum, 183, 186; Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 

91. Det synet på læring som kommer frem i disse kildene samsvarer ikke helt med Hooper-Greenhills forståelse 

av læring, men i denne analysen er ikke det problematisk fordi målet er det samme med begge synene, nemlig at 

de besøkende lærer. 
326 Bennett, The Birth of the Museum, 183, 186; Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 

91.  
327 Duncan, Civilizing Rituals: Inside the Public Art Museum, 12. 
328 Ibid., 10, 12. 
329 Sophie Forgan sitert i Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 92. 
330 Se kapittel 6 Decoding the displays and layout i «Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914». 
331 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 93. 
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museets plantegninger. Jeg har derfor konsultert sikre, pålitelige kilder som viser dette slik det 

faktisk var på bestemte tidspunkter i oppgavens periode, nemlig guidebøker. Jeg har valgt å 

undersøke om det var ruter både før og etter oppdelingen av museet på 1880-tallet. For å 

undersøke dette før oppdelingen har jeg benyttet meg av museets egen guidebok fra 1871, og 

figurene 11 og 12 som følger senere har jeg selv laget og adaptert fra plantegningene over 

museet som finnes i denne guideboken.332 Det er enkelt å avgjøre hvor den ønskede ruten gikk 

ved bruk av denne guideboken. Det er fordi rommene er nummerert, og når man leser 

guideboken er det tydelig at den følger denne nummereringen og forklarer innholdet i rommene 

deretter. Etter at de naturhistoriske avdelingene flyttet til South Kensington i løpet av 1870- og 

1880-tallet, ble utstillingene i museumsbygget i Bloomsbury omorganisert. Jeg har valgt å 

begrense meg til å kun undersøke museumsbygget i Bloomsbury slik det så ut før oppdelingen. 

Dette er hovedsakelig fordi bygget ikke endret seg dramatisk etter oppdelingen, hverken i form, 

organisering eller innhold. I tillegg kommer aspektet med tidsbegrensning i arbeidet med 

oppgaven inn.  

Guidebøkene jeg fikk tilgang til fra museet var kun til British Museum i 1871 og British 

Museum (Bloomsbury) i 1897. Jeg har derfor måtte konsultere andre kilder for plantegninger 

over British Museum (Natural History). Dette er tilgjengelig i Karl Baedekers reisehåndbok til 

London fra 1911.333 Jeg har benyttet denne til å selv lage figur 14 som følger og som illustrer 

plantegningen på British Museum (Natural History) i 1911.334  Baedeker var et reisebokforlag 

som i oppgavens tidsperiode var svært velkjent og pålitelig. Guideboken deres til London fra 

1911 anser jeg derfor som en trygg kilde til plantegningene av British Museum (Natural 

History). Fordi denne boken er skrevet av andre enn museet selv og fordi jeg ikke har hatt 

tilgang til offisielle guidebøker skrevet av British Museum (Natural History), er det ikke mulig 

å avgjøre om museet hadde en forhåndsbestemt rute de ønsket at besøkende skulle følge eller 

hvor denne eventuelt gikk. Guideboken foreslår en rute og det kan godt hende at denne 

samsvarer med en rute museet eventuelt ønsket at besøkende fulgte, men det kan ikke fastslås 

med sikkerhet. Formålet med analyseringen av plantegningene til British Museum (Natural 

 
332 Figurene 11 og 12 som følger viser planløsningen på en forenklet måte. De er egenlaget, og er basert på og 

adaptert etter plantegning tilgjengelig i: The British Museum, A Guide to the Exhibition Rooms of the 

Departments of Natural History and Antiquities, utbrettbart tillegg mellom s.vi og s.1. 
333 Karl Baedeker, London and its Environs: Handbook for Travellers by Karl Baedeker, With 20 Maps and 19 

Plans  (Leipzig: Karl Baedeker, 1911), tillegg mellom s.276 og s.277. 
334 Plantegningen i Baedekers London and its Environs: Handbook for Travellers by Karl Baedeker, With 20 

Maps and 19 Plans (1911) over British Museum (Natural History) som er tilgjengelig som et tillegg mellom side 

276 og side 277. Dette er kilden jeg har benyttet for å selv lage figur 14 som forenklet viser planløsningen på 

British Museum (Natural History) i 1911. 
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History) blir derfor å heller avgjøre om museet var designet slik at en rute som samsvarer med 

Bennetts krav var mulig. 

I tråd med Forgans påpeking vil jeg kun bruke plantegningene for å undersøke om arkitekturen 

og utformingene av museumsbyggene tillot ruter de spesifiserte årene. Jeg kan ikke generalisere 

konklusjonene mine til å gjelde andre tidspunkt i oppgavens tidsperiode. Dette er fordi jeg ikke 

vet med sikkerhet om nøyaktig de samme planene også gjaldt andre år. I likhet vil jeg analysere 

om enkelte rom i begge museumsbyggene møtte Bennetts fjerde premiss i spesifikke år i 

tidsperioden. Til dette skal jeg bruke enkelte tilgjengelige fotografier og malerier av spesifikke 

rom. Jeg har ikke hatt bilder tilgjengelig fra nøyaktig samme år som plantegningene stammer 

fra, så konklusjonene om utformingen på rom-basis vil gjelde andre tidspunkt i oppgavens 

tidsperiode enn konklusjonene omhandlende rutene.  

 

Figur 11 Egenlaget figur som viser planløsningen på British Museum i 1871, første etasje. Adaptert etter A 

Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and Antiquities (1871), tilgjengelig på 

British Museum Central Archive.  
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Figurene 11 og 12 viser planløsningen på British Museum i 1871. Museets offisielle guidebok 

fra samme år viser at museet helt tydelig tilbød en forhåndsbestemt rute besøkende kunne følge 

og romnummereringen i figurene er hentet fra boken.335 Ruten begynte ved at man først 

bevegde seg opp til andre etasje når man kom inn på museet, og gikk gjennom rom 1 til 18 i 

denne etasjen i stigende rekkefølge.336 Deretter skulle man forflytte seg ned til første etasje ved 

 
335 Ruten blir beskrevet på side iv, og i tillegg kommer det frem når man leser hele boken at det er denne boken 

er konstruert etter. 
336 The British Museum, A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and Antiquities, 

iv. 

Figur 12 Egenlaget figur som viser planløsningen på British Museum i 1871, andre etasje. Adaptert etter A Guide 

to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and Antiquities (1871), tilgjengelig på British 

Museum Central Archive. 
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samme trapp man gikk opp, og bevege seg gjennom rom 8 til rom 28 i denne etasjen.337 Deretter 

anbefalte museet å igjen flytte seg opp i andre etasje, gå gjennom rom 19 til rom 26, og til slutt 

igjen bevege seg ned til første etasje og ut samme vei man kom inn.338 Ruten møter ikke 

Bennetts andre premiss om at besøkende ikke skulle gå gjennom samme rom flere ganger for å 

komme videre i utstillingen. For eksempel må man bevege seg tilbake når man skal fra rom 16 

til rom 17 og 18 i andre etasje, og videre ned til rom 8 i første etasje. I tillegg måtte besøkende 

gå frem og tilbake i rom 18 og 19 i første etasje dersom de fulgte den anbefalte ruten. Det at det 

var mange åpninger mellom rommene og trapper i alle delene av museet gav i tillegg de 

besøkende stor frihet til å velge egne ruter. I guideboken påpekte museet at de kun foreslo en 

rute og at plantegningene var lagt ved slik at man kunne konstruere egne ruter om det var 

ønskelig.339 Dette la ikke til rette for optimal kunnskapservervelse hos de besøkende ifølge 

Bennetts krav, fordi de da mistet muligheten til å forstå hvordan rommene representerte en 

kontinuerlig historisk utvikling.340 Dette la imidlertid ikke museet til rette for gjennom den 

foreslåtte ruten heller, da «the peculiar form» av rommene som huset antikviteter gjorde at 

museet ikke kunne lage en rute som fulgte den historiske utviklingen kronologisk.341 

Når det kommer til Bennetts siste 

krav, om møbleringen innad i 

rommene var slik at den anbefalte 

ruten var tydelig, finnes det et maleri 

fra 1880 som virker å bekrefte at 

hvert fall deler av British Museum 

(Bloomsbury) imøtekom dette. 

Figur 13 til høyre viser «The King’s 

Library» som er rom 6 i første 

etasje.342 Her kan man tydelig se at 

utstillings-møblementet var plassert langs sidene i rommet. Plasseringen av gulvteppe i sentrum 

av rommet slik det fremstilles i maleriet, ville bidratt til å oppfylle Bennetts krav for optimal 

 
337 Ibid. 
338 Ibid. 
339 Ibid. 
340 Bennett, The Birth of the Museum, 179-186. 
341 The British Museum, A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and Antiquities, 

66. 
342 The King's Library, British Museum, in 1880, © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence. 

Figur 13 The King's Library, British Museum (Bloomsbury), 1880. 
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utforming for en «organisert gåing» og var en tydelig indikasjon på hvordan besøkende skulle 

bevege seg mellom rommene. I tillegg ser vi gallerier langs sidene som møter Bennetts 

panoptiske krav for adferdsstyring, og hadde disse vært tilgjengelig for publikum kunne de også 

hatt denne funksjonen. Om de derimot var tilgjengelig for publikum, er heller uvisst. 

Plantegningene viser ingen trapper som er tilgjengelig for publikum som leder til eller fra 

galleriene, og maleriet avslører også at det ikke er tegnet inn noen personer der. Dette rommet 

er i nyere tid restaurert tilbake til slik det stå ut på 1800-tallet, og galleriene er ikke tilgjengelig 

for publikum nå heller. Dette konkluderer analysen av arkitektur som hjelpemiddel for styring 

på British Museum i 1871 og British Museum (Bloomsbury) i 1880. Jeg vil nå rette 

oppmerksomheten til planløsningen på British Museum (Natural History) i 1911. 

 

 

 

 

 

 

 

1: Central Hall 2: Gallery of Domesticated Animals  

Palæontology  

3: Fossil Mammalia 4: Pavilion of Birds, Marsupialia & Edentata 5: Fossil Reptiles 

6: Special Palæontological Collections 7: Fossil Plants, Corals & Sponges 

8: Work Room Geological Library 9: Articulata, Echinodermata, Fossil Mollusca 10: Fossil 

Cephalopoda 11: Fossil Fishes 

12: General Library 

Recent Zoology  

13: Birds 14: Pavilion of British Zoology 15: Corals 16: Ikke oppgitt 17: Shells 18: Star fish 

19: Reptiles 20: Insects 21: Fishes 22: Ikke oppgitt 

Figur 14 Egenlaget figur som viser planløsningen på British Museum (Natural History) i 1911, første 

etasje. Adaptert etter Karl Baedekers London and its Environs: Handbook for Travellers (1911). 
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Figur 14 på forrige side viser at utformingen av British Museum (Natural History) ikke var 

kvadratisk slik som Bloomsbury-avdelingen. Bygningen var rektangulær, med inngang på 

midten. Dette skapte to grener museet var delt mellom. Ettersom jeg ikke har hatt tilgang til 

museets offisielle guidebøker, vet jeg ikke om det ønsket at besøkende bevegde seg gjennom 

en spesifikk rute. Bevegde man seg rett frem til «Central Hall», kom man inn i det store, åpne 

rommet med gallerier avbildet tidligere i figur 6, 7 og 8. Innad i hver gren var det mulig å 

bevege seg i en rute mellom rommene som i svært liten grad krevde at man gikk gjennom 

samme rom på samme sted to ganger, slik Bennett mente var optimalt for læring. For eksempel 

kunne man gå til venstre ved inngangen, langs høyre side av rommet når man kom ovenfra, ta 

til høyre inn i fiske-rommet, og bevege seg innad i det før man gikk ut samme sted som man 

kom inn og fortsette til neste rom. Det var imidlertid også her åpninger mellom rommene, og 

derfor fikk de besøkende frihet til å velge å følge en rute som oppfyller Bennetts krav eller å 

konstruere sin egen rute som ikke nødvendigvis samsvarte med dette. Når det kommer til at 

rommenes innhold helst skulle vise kronologisk utvikling, virker British Museum (Natural 

History) å ha delt dets to grener mellom fossiler og ikke-fossiler. Besøkende kunne dermed 

bevege seg fra rom som huset de eldste objektene, til rom som huset de yngste. Dette er for 

øvrig også ruten Baedekers guidebok foreslår.343 Denne ruten samsvarer med Bennetts ønske 

om at ruten helst skulle vise evolusjon og utvikling kronologisk. Det er verdt å påpeke at det 

også var to etasjer i dette museumsbygget, men Baedekers guidebok tok ikke med plantegning 

over andre etasje. Jeg har derfor ikke hatt et grunnlag å analysere etter, og derfor er kun første 

etasje behandlet her. 

Ved analyse av plantegningene kan det virke 

som om British Museum (Natural History) i 

1911 i større grad oppfylte Bennetts krav til 

arkitektur og utforming tilrettelagt for styring 

av kunnskapservervelse enn British Museum 

gjorde i 1871. Figur 15 på denne siden og 

figur 16 på neste side viser to fotografier av 

utstillingsrom i South Kensington fra 1882 og 

 
343 Baedeker, London and its Environs: Handbook for Travellers by Karl Baedeker, With 20 Maps and 19 Plans, 

277-280. 

Figur 15 Geologiavdelingen på British Museum 

(Natural History), fotografert 1882. 



81 

 

1892.344 Det er tydelig at møblementet i disse to rommene var plassert både langs sidene og i 

midten av rommet i disse årene, i motsetning til The King’s Library i Bloomsbury i 1880. Det 

er tydelig at det på hver side av midtseksjonen var åpninger som besøkende kunne benytte som 

en rute gjennom rommene. De inviterte til at man bevegde seg opp og ned langs åpningen som 

omkranser midtpartiet i rommet, men ikke like tydelig som i The King’s Library i 1880. Figur 

15 og 16 viser at det også var horisontale åpninger. Plasseringen av objektene og møblementet 

krevde på ingen måte at besøkende kun benyttet seg av de vertikale åpningene eller den ruten 

disse inviterte til. Kravet om tydelige ruter i rommene gjennom plasseringen av møblement til 

siden eller sentrum var dermed ikke oppfylt i disse rommene i museumsbygget i South 

Kensington årene fotografiene ble tatt. Det er også verdt å nevne at søylene i begge rommene 

heller ikke ville tilrettelagt for klare siktlinjer slik Bennett ønsker for at utformingen skulle være 

optimal for å forstå hvor ruten gikk og hvordan rommene viste kronologisk utvikling. 

 

 

  

 

  

5.2 Materielle hjelpemidler 

I tillegg til at arkitektur og utforming av utstillingsrommene kunne påvirke hva besøkende lærte 

om utstillingsobjektene og hvordan de forstod sammenhengen mellom disse, kunne fysiske og 

materielle hjelpemidler brukes av British Museum for å formidle ønsket kunnskap. Guidebøker 

blir igjen diskutert i dette delkapittelet, men nå er det innholdet som er interessant for analysen. 

Før dette skal jeg redegjøre for museets bruk av merkelapper. 

 
344 Figur 15 brukes med tillatelse fra eieren Natural History Museum og refereres til på ønsket måte: Geological 

Gallery, 1882, © The Trustees of the Natural History Museum, London. 

Figur 16 brukes med tillatelse fra eieren Natural History Museum og refereres til på ønsket måte: Geological 

Gallery. July 1892., © The Trustees of the Natural History Museum, London. 

Figur 16 Geologiavdelingen på British Museum (Natural History), fotografert 1892. 
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5.2.1 Merkelapper 

Merkelapper var ikke uvanlig på museer på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, og 

derfor er det ikke overraskende at dette ble benyttet på British Museum. På denne tiden var det 

et ønske om å gi den offentlige museumssektoren et utdannende formål, og organiserte 

utstillinger med tydelige merkelapper ble viktig.345 Da Hans Sloanes samling ble overtatt av 

den britiske staten på 1750-tallet hadde han allerede merket store deler av den og praksisen ble 

videreført når British Museum ble etablert.346 Ansatte, inkludert Charles Newton og Maunde 

Thompson, hadde et stort fokus på å lage merkelapper og ønsket å bruke det for å hjelpe 

besøkende å erverve kunnskap.347 For sistnevnte var det en del av hans ønske om å gjøre museet 

mer brukervennlig og tilpasset allmennheten, ifølge Wilson.348 Førstnevnte, derimot, så det som 

en nødvendighet, og i et brev fra 1856 til Antonio Panizzi, da museumsdirektør, skrev han 

hvordan «scientific exhibition is obviously not complete unless explanatory titles, names and 

labels are attached to the several objects, and … It is obvious that antiquities no more explain 

themselves to the ordinary eye without aid of catalogues and descriptions».349 Kate Hill har 

undersøkt både Liverpool Museum og Birmingham Museum, og kommet frem til at det også 

der var et fokus på å tilrettelegge for et allment publikum og at kuratoren på sistnevnte museum 

var, i likhet med Newton, svært opptatt av beskrivende merkelapper.350 Hva merkelappene 

inneholdt og om de var beskrivende, er spørsmål som påvirker diskusjonen om hvordan dette 

hjelpemiddelet kunne styre besøkendes kunnskapservervelse på British Museum i perioden. 

Svaret på spørsmålet er ikke helt enkelt «ja» eller «nei». Faktisk vil jeg mene at svaret er 

tvetydig. Ved nærlesingen av årsrapportene kom jeg over 262 ganger merkelapper ble nevnt. 

Dette betyr ikke at det var 262 merkelapper på British Museum, for i en av disse omtalelsene 

står det at 468 beskrivende titler er festet til objektene i avdelingen for greske og romerske 

antikviteter i løpet av året 1875.351 Det er imidlertid ikke alle omtalelsene som skriver hvor 

mange merkelapper som er laget og plassert i utstillingene, og antallet merkelapper på British 

Museum i perioden er derfor ikke kjent. I lesingen av kildematerialet ble det klart for meg at 

omtalelsene av merkelappene kunne deles inn i fire kategorier: omtalelser som beskrev 

 
345 Alberti, «The Museum Affect: Visiting Collections of Anatomy and Natural History,» 381. 
346 Delbourgo, Collecting the World: Hans Sloane and the Origins of the British Museum, 259. 
347 Wilson, The British Museum: A History, 148, 187. 
348 Ibid., 187. 
349 Charles Newton sitert i ibid., 148. 
350 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 106, 117. 
351 Return to an Order of the Honourable The House of Commons, dated 17 July 1876,   (Uten sted, uten dato: 

Tilgjengelig hos British Museum Central Archive i boks merket «Returns 1861-1889», 1876), 16. 
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innholdet i merkelappen (altså hva som stod på dem), omtalelser som beskrev lappenes alder, 

omtalelser som beskrev hvilket materiale eller metoden merkelappene var laget med, og til slutt 

omtalelser som ikke gav noen tilleggsinformasjon annet enn at det var snakk om «merkelapper» 

eller «tittelkort». Sektordiagrammet i figur 17 nedenfor viser prosentfordelingen av omtalelser 

i disse kategoriene i kildematerialet. I vedlegg 4 har jeg lagt ved en tabelloversikt over hver 

enkelt omtalelse og hvorfor de tilhører den kategorien jeg har plassert dem i. Det er 

årsrapportene for tiden 1875-1911 som er kildegrunnlaget for diagrammet (og tabellen den er 

laget på bakgrunn av) og listen over kildene, med sidetall, finnes i vedlegg 4. 

 

Figur 17 Sektordiagram som viser prosentfordelingen av nevnte kategorier i British Museums årsrapporter for 

perioden 1875-1911. 

Som figuren viser er ikke alle omtalelsene like nøyaktig som eksempelet ovenfor, og 60% av 

dem gir ingen ytterligere informasjon ut over at det er festet titler eller merkelapper til 

objektene.352  Kun 55 omtalelser, eller 14%, sier noe konkret om merkelappenes innhold.353 Der 

ble ordene «forklarende», «beskrivende», «instruktive», «mer detaljert», «arts- og/eller 

 
352 Se vedlegg 4. 
353 Se vedlegg 4 for statistikk og tabell som viser antall omtalelser innenfor hver kategori. 
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lokalitetsspesifikk» og «type-spesifikk» brukt for å beskrive merkelappene.354  Det var 

museumsansatte som skrev årsrapportene og det er tydelig at de selv mente at merkelappene 

var beskrivende når de benytter seg av de overnevnte ordene. Det er derimot uvisst hvem de 

mente at merkelappene var forklarende og instruktivt for, og hvem informasjonen på 

merkelappene var tilpasset til. I kildematerialet er det ingen eksempler på hvordan disse 

forklarende, beskrivende eller instruktive merkelappene så ut eller hva som stod skrevet på dem, 

så det går ikke an å undersøke hva slags publikum de var ment for. Dette gjør at det ikke er like 

enkelt å ubetinget svare «ja» på at British Museum hadde forklarende og beskrivende 

merkelapper som kunne spre kunnskap til de besøkende. Min undersøkelse viser imidlertid at 

det helt klart var enkelte på museet i samtiden som mente at de var beskrivende, instruktive 

eller forklarende. Dette er viktig fordi det vitner om at museet ønsket nettopp slike kvaliteter 

ved merkelappene, det ønsket at de skulle være nyttige for besøkende, og de mente selv at de 

var det. 

Støtte for et tvetydig svar på spørsmålet finnes i tillegg hos andre forskere. David Wilson mener 

at man generelt kan si at merkelappene på museet sjeldent var veldig informative i perioden 

1897-1914, og at man antok at besøkende som ønsket mer informasjon brukte en guidebok.355 

Historiker Aileen Fyfe har i sine undersøkelser av uoffisielle guidebøker til British Museums 

naturhistoriske avdeling på 1840- og 50-tallet kommet frem til at merkelappene på den tiden 

ikke var ment for allmenn utdanning, og at det kanskje for dannede, vel-utdannede besøkende 

ville vært informativt nok til å vekke minner fra tidligere skolering.356  Hun strekker sin tvil om 

merkelappenes utdannende potensiale enda lenger i denne perioden enn det Wilson gjør i 

brytning av århundrene rundt 50 år senere. Dette kommer frem når hun uttrykker at 

merkelappene i de naturhistoriske avdelingene «even if supplemented with guidebooks, did not 

offer much information beyond names of specimens, and they did not relate one specimen to 

another to enable the visitor to deduce anything from the contrast».357  Nyere forskning er med 

dette ikke enig med enkelte forfattere av årsrapportene i at British Museums merkelapper var 

instruktive eller forklarende.  

 
354 Return to an Order of the Honourable The House of Commons, dated 17 July 1876, 16; Return to the 

Honourable The House of Commons, dated  25 May 1880, 21, 28, 29; Return (1893), 54, 69, 89, 97, 143; Return 

(1901), 82, 109, 136, 139, 145, 157; Return (1905), 135, 160; Return (1909), 54, 69, 103, 157; Return (1912), 

113, 173, 191. 
355 Wilson, The British Museum: A History, 207. 
356 Fyfe, «Reading Natural History at the British Museum and the Pictorial Museum,» 213. 
357 Ibid., 217. 
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Jeg vil argumentere for at merkelapper 

er det hjelpemiddelet jeg har identifisert 

i kategorien «materielle hjelpemidler» 

som hadde størst potensiale til å påvirke 

flest besøkendes kunnskapservervelse. 

Hvorfor? For det første var de 

tilgjengelig kostnadsfritt for publikum, 

og for det andre var de spredt rundt i 

ulike utstillinger både på bord, inne i 

glassmontre og nederst på glassmontre, 

hvilket figur 8 fra kapittel 4.1 og figur 

18 illustrerer.358 For det tredje møter 

merkelapper Hooper-Greenhills krav 

som et hjelpemiddel som var laget av 

museets eksperter, også kalt 

kunnskapsprodusenter, og som var 

plassert av dem i de offentlig 

tilgjengelige delene på museet slik at de 

besøkende, også kalt kunnskaps-

konsumentene, kunne benytte seg av 

dem for å erverve kunnskap.  

Men i tillegg til usikkerheten rundt merkelappenes innhold og uenigheten om dette mellom 

museet selv i samtiden og nyere forskning i nåtiden, er de besøkendes lese- og skriveferdigheter 

også relevant for å avgjøre om merkelapper faktisk var et hjelpemiddel som kunne styrt 

kunnskapservervelse. En undersøkelse fra 1841 viste at 67% av menn og 51% av kvinner i 

Storbritannia kunne lese og skrive.359 Flere historikere har konkludert at lese- og 

skriveferdighetene i det viktorianske samfunnet steg i perioden og «minimale lese- og 

skriveferdigheter» var nærmest universelt utbredt på begynnelsen av 1900-tallet.360 Hvor mye 

 
358 Brukes med tillatelse fra eieren Natural History Museum og refereres til på ønsket måte. Figur 8: Central 

Hall, looking north. July 1902. Figur 18: Reptile Gallery, November 1889, © The Trustees of the Natural History 

Museum, London. 
359 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 166. 
360 Monika Brown, «Victorian Britain: An Encyclopedia,» i Garland Reference Library of Social Science, red. 

Sally Mitchell (New York: Garland, 1988), 456-457. 

Figur 8 igjen: Inngangshallen på British Museum 

(Natural Hisory), fotografert 1902. 

Figur 18 Reptilrommet på British Museum (Natural History), 

fotografert 1889. 
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skolegang og leseopplæring man fikk, var avhengig av hvilken samfunnsklasse man tilhørte.361 

Som også andre forskere har merket seg, deriblant Carol Duncan, må jeg derfor påpeke at kun 

fordi man hadde universell tilgang til offentlige museer, betyr ikke det at de besøkende hadde 

de nødvendige forkunnskapene eller relevant utdanning for å forstå utstillingene eller de 

materielle hjelpemidlene.362 Andelen av befolkningen som kunne lese økte i perioden men deres 

sosiale bakgrunn og skolegang ville påvirket hvor godt de forstod det som var skrevet på 

merkelappene, uavhengig av om de var beskrivende eller ikke.363 

Avslutningsvis må jeg derfor konkludere med at merkelapper var benyttet på British Museum 

og ment som et hjelpemiddel for de besøkende slik at de bedre kunne forstå utstillingene og 

erverve kunnskap på museet. Beskrivende, forklarende og instruktive merkelapper ville gitt det 

beste grunnlaget for kunnskapservervelse. Det ble rapportert om slike merkelapper fra 

museumsansatte i oppgavens tidsperiode, men nyere historisk forskning mener at merkelappene 

ikke hadde slike kvaliteter. Det kan også peke mot at deres bruk ville blitt begrenset av de 

besøkendes sosiale og økonomiske bakgrunn da dette bestemte hvor god og lang leseopplæring 

man fikk. Konklusjonen blir dermed at det kan virke som om British Museums merkelapper 

ikke fungerte som et like effektivt hjelpemiddel i styringen av besøkendes kunnskapservervelse 

som enkelte av dets ansatte ønsket og siktet mot. 

5.2.2 Guidebøker 

Guidebøker til museum vokste frem som en litterær sjanger i løpet av 1800-tallet.364 British 

Museum hadde publisert sin første offisielle guidebok i 1808.365 Gjennom museets årsrapporter 

og reglement vet man at guidebøker også ble skrevet, publisert og solgt på museet i oppgavens 

tidsperiode, både til hele museet og til spesifikke avdelinger.366 Dette kunne og ble brukt for å 

formidle og styre besøkendes kunnskapservervelse. Det var imidlertid flere faktorer som ville 

påvirket i hvilken grad guidebøkene ville hatt suksess, hvilket jeg skal diskutere under. 

 
361 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 165. 
362 Duncan, Civilizing Rituals: Inside the Public Art Museum, 24. 
363 Fyfe, «Reading Natural History at the British Museum and the Pictorial Museum,» 214, 217. 
364 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 159. 
365 Anderson, «British Museum, London: Institutionalizing Enlightenment,» 61. 
366 Statutes and Rules (1871), 9; Satutes and Rules (1879), 9; Statutes and Rules (1886), 11; Statutes and Rules 

(1898), 12; Statutes and Rules (1908), 12; Return (1880), 8, 9, 17, 21, 43; Return (1893), 17, 49, 86; Return 

(1897), 16, 47, 88,; Return (1901), 19, 71, 103; Return: British Museum (1905),   (London: Eyre and 

Spottiswood, 1905), 19, 52, 71, 138; Return (1909), 19, 55, 64, 98, 141, 156, 164; Return (1912), 20, 36, 72, 78, 

108, 109, 175, 192, 200. 
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For det første må de tilgjengelige guidebøkene være oppdaterte og innholdet i dem må samsvare 

med utstillingsobjektene til enhver tid for at muligheten for kunnskapservervelse gjennom dem 

skulle være optimal. Årsrapportene avslører at museet jevnlig arbeidet med nye guidebøker og 

nye utgaver av eksisterende guidebøker.367 For det andre måtte guidebøkene være priset i et 

slikt sjikt at folk flest hadde råd til dem. Jo flere som hadde råd til dem, jo flere kunne de 

potensielt styre kunnskapservervelsen til. Jeg fikk tilgang til to av museets offisielle guidebøker 

fra oppgavens tidsperiode da jeg besøkte museets arkiv, og de var begge til i samtiden til salgs 

i inngangshallen og kostet «sixpence», altså seks pence eller 6d. (symbolet for pence er «d.»).368 

Pengesystemet i Storbritannia i Viktoriatiden var annerledes enn det er i dag, og det kan være 

opplysende å sammenligne prisen på guidebøkene med andre kostnader og lønninger fra 

perioden. Tidlig i Viktoriatiden kostet daglige aviser 7d..369 Prisen for en minimal gravferd for 

et voksent menneske var mellom £4 og £5, hvilket utgjorde mellom 960d. og 1200d., mens en 

reise med undergrunnen kostet 6d..370 Skolegang for arbeiderklasse-barn kostet frem til 1890-

tallet, da det ble gratis, mellom 1d. og 4d. per uke per barn.371 Et standard brød kostet 7d. i 

1875, 6d. i 1887, og 5d. i 1895, og en sykkel kostet på 1880-tallet £4-£5, altså 960d-1200d..372  

Det er også av interesse å sammenligne hvordan disse prisene var i forhold til typisk inntekt for 

ulike samfunnsgrupper. Ifølge forsker Sally Mitchell var grensen for en komfortabel 

levestandard i Viktoriatiden satt til en inntekt på £1/uken, eller ca. £50/år, dersom familien var 

liten eller hvis mer enn ett familiemedlem hadde lønnet arbeid.373 Mot slutten av 1800-tallet 

satte Charles Booth fattigdomsgrensen på en inntekt på £45 per år, som vist i figur 1 i kapittel 

2.2. Figur 2, også i kapittel 2.2, viste i tillegg at deler av Londons befolkning levde under 

fattigdomsgrensen på slutten av 1800-tallet. En sammenligning av figurene 3 og 4 i kapittel 2.3 

viste at det var flere i nabolaget rundt British Museum i Bloomsbury enn British Museum 

(Natural History) i South Kensington levde under fattigdomsgrensen. Den utgjorde 18 shilling 

eller 216d. i uken, hvilket ifølge Mitchell så vidt ville vært nok for å «make ends meet».374 Alle 

ville derfor ikke hatt råd til disse guidebøkene til museet, og det er også heller tvilsomt at man 

 
367 Return (1880), 8, 17, 21, 43; Return (1893), 17, 49, 86; Return (1897), 16,28, 67, 128; Return (1901), 19, 

103; Return (1905), 19, 52, 71, 96, 138; Return (1909), 19, 55, 64, 98, 103, 108, 141, 156, 164; Return (1912), 

15, 20, 36, 72, 78, 108, 109, 175, 192, 200. 
368 The British Museum, A Guide to the Exhibition Galleries of the British Museum (Bloomsbury). With Maps 

and Plans; A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and Antiquities. 
369 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 32. 
370 Ibid. 
371 Ibid. 
372 Ibid. 
373 Ibid., 37-38. 
374 Ibid., 39. 
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ville prioritert å kjøpe en guidebok fremfor andre, nødvendige varer i samme pris-sjikt slik som 

for eksempel et brød. Det må likevel påpekes at det fantes offisielle guidebøker til enkelte rom 

og avdelinger på British Museum som også ble solgt og var billigere. Ifølge Thomas 

Greenwood, forkjemper for offentlige museer, gallerier, og bibliotek i Storbritannia på slutten 

av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, var prisen på disse gjerne 2d. eller 4d..375 Som 

påpekt i forrige delkapittel økte andelen av befolkningen som kunne lese i perioden, men deres 

sosiale bakgrunn og skolegang ville påvirket hvor godt de forstod det som var skrevet på 

merkelappene og også i guidebøkene.376 Gjennom den viktorianske perioden anerkjente i tillegg 

det britiske parlamentet viktigheten av en befolkning som kunne lese, skrive og regne, samt 

verdien av å holde barn vekk fra gaten og promotere disiplin.377 Dette skapte et fokus på 

skolegang i det britiske samfunnet på denne tiden og gjorde at guidebøkenes verdi som et 

hjelpemiddel for styring av besøkendes kunnskapservervelse økte. Det er tenkelig at 

arbeiderklassefamilier ville prioritert at barna arbeidet eller gikk på skolen, eller en 

kombinasjon av dette, fremfor å kjøpe en guidebok når prisen lå i samme sjikt som prisen for 

skolegang frem til 1890-tallet. For at personer tilhørende arbeiderklassen i det hele tatt skulle 

hatt ferdigheter nok til å forstå og lese guidebøkene, måtte de også ha skolegang.  

Dette bringer oss over til en diskusjon av guidebøkenes innhold, og spørsmålet om hva de 

inneholdt og hvorvidt det var tilpasset publikum. Dette er et krav dersom de skulle fungere 

optimalt som et virkemiddel for styring av besøkendes kunnskapservervelse. Som nevnt 

tidligere mener historiker Aileen Fyfe at British Museums guidebøker rundt 1850-tallet ikke var 

tilpasset arbeiderklassen, og at tredjeparter tjente gode penger på såkalt «advice literature» til 

utstillingene fordi de helt spesifikt rettet seg mot dette publikumet.378 Thomas Greenwood 

mente at innholdet i de offisielle guidebøkene til British Museum (Natural History) på 1880-

tallet «so admirably cover the ground, that to attempt to improve upon them would be like 

gilding gold».379 Dette sier likevel ikke noe om hvem innholdet i hovedsak var rettet mot. Ved 

The National Gallery i Edinburgh har Nick Prior fastslått at det i tiden 1859-1870 ble publisert 

ulike kataloger til galleriet ment for ulike besøksgrupper.380 En katalog ble laget for den 

utdannede middel- og overklassen, mens en «inferior catalogue» ble laget for arbeiderklassen 

 
375 Greenwood, Museums and Art Galleries, 235. 
376 Fyfe, «Reading Natural History at the British Museum and the Pictorial Museum,» 214, 217. 
377 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 168. 
378 Fyfe, «Reading Natural History at the British Museum and the Pictorial Museum,» 219-220. 
379 Greenwood, Museums and Art Galleries, 235. 
380 Prior, «The High Within and the Low Without: The Social Production of Aestetic Space in the National 

Gallery of Scotland, 1859-70,» 15-16. 
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som ifølge galleriets styremedlemmer «would be satisfied with much less [enn middel- og 

overklassen]».381 Dette ligner for øvrig på en slutning Kate Hill tok i sin studie av kommunale 

museer i perioden 1850-1914; nemlig at man i samtiden så på ulike besøksgrupper på ulik måte, 

og at det var en viss korrelasjon mellom dem man anså som «eksperter» og «higher-status 

visitors».382  

Når det kommer til guidebøkene jeg har fått tilgang til, er innholdet i dem begge detaljert. Den 

første boken er en guide til alle museets avdelinger, både naturhistorie og antikviteter, fra 1871 

og består av 144 sider. For å illustrere detaljnivået kan jeg kort si noe om hva som informeres 

om i de naturhistoriske avdelingene. Her blir det forklart hva som finnes i de ulike 

utstillingsmøblene, hvor gjenstanden stammer fra opprinnelig, egenskaper 

dyret/planten/fossilet/mineralet har, utseende, høyde, hvilken art/type/klassifikasjon 

gjenstanden tilhører, hva gjenstandens latinske navn er, og hvor forskjellige typer av 

gjenstanden finnes i ulike deler a verden.383 Når det kommer til den andre guideboken er denne 

betraktelig lenger i sideantall og inneholder mye mer informasjon enn førstnevnte. Gjennom 

336 sider blir leseren guidet gjennom de antikvariske samlingene i Bloomsbury-avdelingen i 

guideboken fra 1897. Denne inneholder utdypende informasjon om de ulike historiske 

tidsperiodene gjenstandene på museet stammer fra, kart over områdene de er hentet fra (i 

farger), hva gjenstandene er, hvordan de ble brukt (om de ble brukt), hva eventuelle 

inskripsjoner sier, hvordan gjenstandene ser ut og hvor de ble funnet.384 En av de største 

forskjellene mellom de to bøkene er nettopp antall sider som er viet til å utdypende, forklarende 

og beskrivende gi leseren en innføring i gjenstandenes opprinnelse og plassering i historisk 

kontekst i guideboken fra 1897. En annen stor forskjell er hvordan guideboken fra 1897 også 

inkluderer kart over historiske landområder, gjerne utbrettbare, og illustrasjoner av gjenstander 

i utstillingen samt andre gjenstander fra perioden som museet ikke har i sitt eie.385 

Dersom man hadde forkunnskapene nok til å klare å lese tekster på det presise og detaljerte 

nivået guidebøkene lå på og i tillegg forstod fremmedord, ville besøkende kunne fått god 

mulighet til å erverve kunnskap gjennom lesing av guidebøkene. Besøkende som kjøpte seg en 

guidebok, eller fikk låne av noen, trengte ikke nødvendigvis å vite mye om historie eller 

 
381 Galleristyret ved The National Gallery i Edinburgh sitert i ibid., 15. 
382 Hill, Culture and Class in English Public Museums, 1850-1914, 127. 
383 The British Museum, A Guide to the Exhibition Rooms of the Departments of Natural History and Antiquities, 

gjennomgående i boken, men side 2-21  kan illustrer som eksempel på dette. 
384 A Guide to the Exhibition Galleries of the British Museum (Bloomsbury). With Maps and Plans., 1-336. 
385 Kart og illustrasjoner finnes i ibid., 1, 64, 65, 159. 
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naturvitenskap for å bruke boken. Dette er særlig gjeldende for boken fra 1897 som i mye større 

grad enn utgaven fra 1871 går inn i den historiske konteksten og bakgrunnen til gjenstandene, 

selv om det må presiseres at også sistnevnte går detaljert inn i dette. Med økende fokus på 

skolegang, lesing og skriving i det britiske samfunnet gjennom 1800-tallet, fjerningen av 

skolepenger på 1890-tallet, og økende lese- og skriveferdigheter i befolkningen gjennom 

århundret, ville guidebøker hatt større mulighet for å være et suksessfullt virkemiddel for 

besøkendes kunnskapsstyring sent i oppgavens tidsperiode fremfor tidlig. Som Fyfe påpeker 

vil tidligere kunnskap påvirke hvordan og om man forstår det man leser, og derfor er det også 

mulig at de besøkende som har lengre skolegang og er utdannet på et høyere nivå, ville få 

utbytte av boken i større grad enn den allmenne besøkende ville dersom vedkommende kun 

hadde enkel eller kort skolegang, og dette gjelder særlig besøkende fra arbeiderklassen. Men, 

som diskutert, er det usikkert om sistnevnte type besøkende faktisk ville brukt penger på en 

offisiell guidebok til British Museum når den kostet ca. det samme som et brød eller en 

dagsavis, og kostet mer enn et par sokker eller en arbeidsskjorte.386 Samtidslitteratur fra 

oppgavens tidsperiode vitner likevel om fenomenet museumsguidebøker utgjorde og bruk av 

disse på British Museum,387 hvilket også var typisk ved andre britiske museer.388 

5.3 Menneskelige formidlere som hjelpemiddel 

Innledningsvis i kapittel 5 gikk jeg gjennom de viktigste aspektene ved det teoretiske konseptet 

om museet som kontrollør og produsent av kunnskap og bestyrer av besøkendes ervervelse av 

denne. Dette delkapittelet skal belyse ett aspekt ved Eilean Hooper-Greenhills forståelse av 

konseptet som jeg mener må presiseres og delvis modifiseres for å bedre omtale styring av 

kunnskapservervelse på British Museum i perioden når det er snakk om menneskelige 

formidlere som hjelpemiddel for styringen. Dette er hennes uttalelse om kontrastforholdet 

mellom museets eksperter og kunnskapsprodusenter, og publikum som lekmenn og 

kunnskapskonsumenter. Hun mener at produsentene av kunnskap i det offentlige museet var 

«located in the hidden spaces of the museum, while the consuming subject is located in the 

public spaces».389 Tony Bennett påpeker at denne forståelsen skaper en monologisk 

 
386 Mitchell, Daily Life in Victorian England, 32. 
387 E. V. Lucas’ A Wanderer in London (1906) sitert i Caygill, The British Museum: 250 Years, 37. 
388 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 157; «The Museum Affect: 

Visiting Collections of Anatomy and Natural History,» 376; Fyfe, «Reading Natural History at the British 

Museum and the Pictorial Museum,» 196. 
389 Hooper-Greenhill, «The Museum in the Disciplinary Society,» 71; Museums and the Shaping of Knowledge, 

190. 
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maktrelasjon mellom partene.390 Jeg har identifisert flere former for menneskelig og personlig 

formidling der «kunnskapsprodusentene» og «kunnskapskonsumentene» møtes i utstillingene 

på British Museum, og at det var et potensiale tilstede for mer enn en monologisk relasjon 

mellom disse gruppene. Dette motbeviser at disse partene kun holdt seg til separate områder i 

museet, slik Hooper-Greenhill fremstiller det. Interessant nok eksemplifiserer hun selv 

forelesninger som et hjelpemiddel for kontrollering av besøkendes kunnskapservervelse, men 

hun omtaler det kun i forbindelse med det private området der kuratorer og eksperter produserte 

kunnskap, og virker ikke å reflektere over at dette ikke stemmer helt overens med uttalelsen 

ellers.391 I dette delkapittelet skal jeg dermed presentere de tre funnene og typene menneskelig 

formidling jeg har identifisert var i bruk på British Museum i oppgavens tidsperiode og som 

krever en delvis modifikasjon av ett aspekt ved Hooper-Greenhills teoretiske fremstilling. 

5.3.1 Demonstrasjoner 

Demonstrasjoner er det første funnet i kildematerialet der menneskelige formidlere kunne 

benyttes som et hjelpemiddel for styringen av besøkendes kunnskapservervelse. I kildene 

brukes det engelske ordet «demonstration» og i det første tilfellet i kildematerialet, fra 1892, 

står det at «Dr. Woodward gave demonstrations in the Geological Galleries: - On March 12th, 

to the ‘Natural History Society, Toynbee Hall’, twenty-two members were present».392 I dagens 

samfunn har «demonstrasjon» flere betydninger, men i denne sammenhengen menes det å vise 

frem og forklare noe.393 Dette er tydelig når det står at Dr. Woodward gav demonstrasjoner for 

en naturhistorisk forening i geologigalleriene. 

Det er et premiss i Hooper-Greenhills forståelse av det teoretiske konseptet delkapittelet 

diskuterer at det var museumsansatte som var ansvarlig for produksjonen av kunnskap og 

formidlingen av denne enten gjennom materielle eller menneskelige hjelpemidler. Det er derfor 

viktig å undersøke hvorvidt det var museumsansatte som holdt demonstrasjonene på British 

Museum. Ut fra mine undersøkelser mener jeg å kunne fastslå at dette var tilfellet. For eksempel 

 
390 Bennett, The Birth of the Museum, 103. 
391 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 200. 
392 Return (1893), 132. 
393 Se definisjon hos: Oxford Advanced Learner's Dictionary, «Demonstration,» Hentet 29.04.2020. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/demonstration?q=demonstration; Språkrådet, 

«Demonstrere,» Hentet 30.04.2020. 

https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=demonstrasjon&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok

=begge. 
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ble det i geologiavdeling i 1892 gitt en demonstrasjon av Mr. A. Smith Woodward.394 I forsøk 

på å identifisere han nærmere, har jeg kommet frem til at det trolig var mannen senere kjent 

som Sir Arthur Smith Woodward (1864-1944) og som var leder av den geologiske avdelingen 

på British Museum fra 1901-1924.395 En annen av demonstrasjonene ble holdt av Mr. C. W. 

Andrews i 1896, hvilket trolig var Charles William Andrews (1866-1924) som var 

avdelingsassistent i geologiavdelingen i løpet av sin livstid.396 Et konkret eksempel som støtter 

min påstand, er at årsrapporten fra 1901 nevner at Dr. H. Woodward gav en demonstrasjon til 

Mrs. Russell og fjorten medlemmer av «The Bee Hive Field Club».397 Henry Woodward står 

oppført som forfatter av delen av årsrapportene 

omhandlende geologiavdelingen fra 1893, 

1897 og 1901,398 og man vet at en mann med 

samme navn levde fra 1832 til 1921 og var 

leder av geologiavdelingen fra 1880 til 1902.399 

Dette er høyst trolig samme mann, og vil styrke 

antakelsen om at det var museumsansatte som 

stod for demonstrasjonene på British Museum. 

I tillegg fant jeg i løpet av mine undersøkelser 

et fotografi fra 1881 der deler av staben på 

geologiavdelingen var avbildet, som figur 19 til 

høyre viser.400 Ifølge bildeteksten står Arthur 

Smith Woodward øverst til venstre, og Henry 

Woodward sitter nederst til høyre.401  

 
394 Return (1893), 133. 
395 University College London, «Sir Arthur Smith Woodward Collection,» University College London. Hentet 

29.04.2020. https://www.ucl.ac.uk/library/special-collections/a-z/smith-woodward. 
396 National Portrait Gallery, «Charles William Andrews,» Hentet 29.04.2020. 

https://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp75712/charles-william-andrews; Return (1897), 142. 
397 Return (1901), 155. 
398 Return (1893), 133; Return (1897), 142; Return (1901), 155. 
399 The Geological Society, «Portrait of Henry Woodward (1832-1921),» Hentet 29.04.20. https://www-geolsoc-

org-uk.ezproxy.uio.no/Library-and-Information-Services/Exhibitions/The-Societys-portrait-and-bust-

collection/Portrait-of-Henry-Woodward. 
400 Brukes med tillatelse fra eieren Natural History Museum og refereres til på ønsket måte: 

NHM Geology Department staff, 1881, © The Trustees of the Natural History Museum, London. 
401 Natural History Museum Images, «Asset ID 1882,» Hentet 29.04.2020. 

https://nhmimages.com/?service=asset&action=show_zoom_window_popup&language=en&asset=1882&locati

on=grid&asset_list=6256,5951,5950,5928,5927,5924,4123,3767,4074,4121,3733,3727,3726,3244,2712,1880,18

82,1884,3245,3400,3706,3720,3722,4077,4124,4125,5926,5946,5948,5949,5979,6254,5947,5925,5900,5899,41

22,3780,3782,3779,3778,3774,3773,3771,3775,3719&basket_item_id=undefined. 

Figur 19 Deler av staben på geologiavdelingen 

ved British Museum (Natural History), 

fotografert 1881. 
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Tilbudet med demonstrasjoner ble i størst grad benyttet på geologiavdelingen på British 

Museum (Natural History). Demonstrasjoner var ikke et ukjent fenomen på 1800-tallet, og 

British Museum (Natural History) ble applaudert av for eksempel Manchester Museum, som 

også var et naturhistorisk museum, for praksisen.402 Det første året, 1892, avholdt 

geologiavdelingen seks demonstrasjoner, i 1896 avholdt den ti, og i 1900 avholdt den fem.403 

Praksisen utvidet seg til å også bli gjennomført på British Museum (Bloomsbury), og i 1904 

ble en demonstrasjon gjennomført av avdelingen for greske og romerske antikviteter.404 Dette 

er imidlertid eneste oppføring som viser demonstrasjoner på Bloomsbury i materialet jeg har 

lest, men praksisen fortsatte å spre seg blant de andre naturhistoriske avdelingene. 

Mineralogiavdelingen hadde hatt to demonstrasjoner i tillegg til geologiavdelingens tolv i 

1904,405 og i botanikkavdelingen ble det i 1908 avholdt én demonstrasjon i sammenligning med 

geologiavdelings ti og mineralogiavdelings tre.406 I 1911 avholdt botanikkavdelingen et 

uspesifisert antall demonstrasjoner og geologiavdelingen avholdt seks.407 Det står ingenting i 

årsrapportene om hvordan man gikk frem for å delta på en demonstrasjon. Ettersom det i alle 

tilfellene ble rapporter om at kun bestemte foreninger og grupper deltok, kan det virke som om 

museet ble kontaktet av disse for spørsmål om en demonstrasjon var mulig.408 Det er tydelig i 

årsrapportene at de som fikk demonstrasjoner på British Museum (Natural History) var 

foreninger og studentgrupper innen naturvitenskap. Det ene eksempelet som viser 

demonstrasjoner på Bloomsbury-grenen av British Museum omtaler at det var studenter, og 

spesifikt arkitekturstudenter, som deltok.409  

Demonstrasjoner som hjelpemiddel i museets styring av kunnskapservervelse ville dermed 

trolig vært rettet mot et bestemt antall personer med interesse for fagfeltene de oppsøkte på 

British Museum. Styringen ville høyst sannsynlig blitt gjort av museumsansatte innenfor de 

respektive fagfeltene som ble oppsøkt av foreningene og gruppene. Som ellers i museets praksis 

er det også her åpent for både kvinner og menn, det kom frem over. Hooper-Greenhill påpeker 

et kontrastforhold mellom gruppene, og de som deltok på demonstrasjoner går inn under hennes 

 
402 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 160. 
403 Return (1893), 132-133; Return (1897), 142; Return (1901), 155. 
404 Return (1905), 64. 
405 Ibid., 157, 161. 
406 Return (1909), 155, 157, 169. 
407 Return (1912), 189, 200. 
408 Return (1893), 132-133; Return (1897), 142; Return (1901), 155; Return (1905), 64, 157, 161; Return (1909), 

155, 157, 169; Return (1912), 189, 207. 
409 Return (1905), 64. 
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kategori som «lekmenn og kunnskapskonsumenter».410 Det ville vært en kontrast mellom hva 

disse personene kunne fra før om fagfeltet og hva de som holdt demonstrasjonene kunne. Man 

kan derfor argumentere for at dette aspektet i forholdet mellom kunnskapsprodusentene og 

kunnskapskonsumentene eksisterte og at man kan si at dette aspektet hos Hooper-Greenhill var 

gjeldende på British Museum i perioden 1892-1911. Likevel vil jeg åpne for at kontrasten ikke 

var like stor mellom dem som hun presenterer når deltakerne på demonstrasjonene tilhørte 

naturhistoriske foreninger eller var arkitekturstudenter, sammenlignet med en situasjon der 

deltakerne ikke hadde noen tidligere interesse for eller forkunnskaper om fagfeltet. Dermed kan 

man argumentere for at konseptet må modifiseres noe når det brukes i undersøkelser på 

demonstrasjoner på British Museum i tidsperioden masteroppgaven behandler. Om 

utvekslingen mellom gruppene var monologisk derimot, slik Bennett mener, er ikke mulig å 

hverken bekrefte eller avkrefte med de tilgjengelige kildene siden de kun konstaterer at 

demonstrasjoner ble gjennomført uten nærmere beskrivelser av hvordan. 

5.3.2 Forelesere 

Forelesninger er mitt andre funn av menneskelig formidling som fant sted på British Museum 

i perioden, og det er også et eksempel på et hjelpemiddel for styring av besøkendes 

kunnskapservervelse som Hooper-Greenhill konkret nevner.411 I kildematerialet har jeg 

identifisert dette syv ganger, men kun én gang i forbindelse med British Museums bygninger 

og ansatte.412 Seks ganger omtales det at «the Swiney lectures» om geologi har blitt avholdt og 

at disse ble avholdt årlig i forelesningssalen på South Kensington Museum og Victoria and 

Albert Museum (som er samme institusjon, men som byttet navn i oppgavens periode). Denne 

forelesningsrekken ble opprettet etter ønsket til Dr. George Swiney, kommunisert i hans 

testamente ved hans død i 1844, og skulle holdes av en doktor fra Edinburgh.413 I 

kildematerialet kommer det frem at den årlige rekken bestod av tolv forelesninger og at det i 

1896, for eksempel, hadde deltatt 1952 personer.414 I 1911 deltok 2341 personer.415 Det står 

ingenting om hvem deltakerne var, og forsøk på å identifisere foreleserne nærmere har ikke 

 
410 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge, 190. 
411 Ibid., 200. 
412 Return (1893), 132; Return (1897), 83; Return (1901), 93; Return (1905), 64, 95; Return (1909), 96; Return 

(1912), 101. 
413 Oxford Dictionary of National Biography, «Swiney, George,» Hentet 30.04.2020. https://www-oxforddnb-

com.ezproxy.uio.no/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-26841. 
414 Return (1897), 83. 
415 Return (1912), 101. 
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lykkes utover at forelesningene i 1892 ble holdt av Henry Alleyne Nicholson (1844-1899), 

professor i geologi og biologi fra Universitetet i Aberdeen som er kjent som forfatteren bak 

mye brukte lærebøker innenfor paleontologi.416 Det er dermed vanskelig å evaluere hvordan 

forelesningene kunne brukes som et hjelpemiddel for styring av kunnskapservervelse utover at 

det kan virke som om det ville vært rettet mot et begrenset antall mennesker og var en praksis 

som ble gjennomført i et begrenset tidsrom årlig. Det er usikkert om praksisen i oppgavens 

tidsperiode var like begrenset som praksisen på 1840-tallet. Da ble British Museum kritisert for 

å ikke imøtekomme Dr. Swineys ønsker om allmenn tilgang da det gav enkelte prominente 

personer, inkludert sine egne styremedlemmer, gratis inngang samtidig som allmennheten ellers 

måtte betale.417 Det kan også virke som om det var prominente eksperter som holdt 

forelesningene, men at disse ikke selv tilhørte British Museum (eller Universitetet i Edinburgh 

slik Dr. Swiney ønsket). Disse aspektene peker mot at Swiney-forelesningene faller utenfor 

museets sfære som kontrollør og produsent av kunnskap ovenfor allmennheten slik Bennett og 

Hooper-Greenhill presenterer konseptet. 

Den siste omtalelsen av forelesninger i kildematerialet gis i sammenheng med 

demonstrasjonene som ble gitt i avdelingen for greske og romerske antikviteter for studenter 

og særlig arkitekturstudenter.418 Forelesningene, i likhet med demonstrasjonene, virker å kun 

ha vært åpent for bestemte grupper, og i dette tilfellet studentgrupper. Offentlige forelesninger 

var en populær aktivitet på 1800-tallet og etterspørselen var så stor at det var mulig å tjene gode 

penger som foreleser.419 Som offentlig foreleser kunne man enten være tilknyttet en institusjon 

eller operere uavhengig av disse, og mange reiste rundt i Storbritannia for å forelese.420 Det var 

heller ikke uvanlig med forelesninger på museum, og som eksempel kan jeg trekke frem at 

ansatte ved Manchester Museum holdt offentlige forelesninger for publikum.421 Det mine 

primærkilder ikke påpeker, er at det var en kultur for uoffisielle forelesninger på British 

Museum på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.422 David Wilson belyser dette 

i sitt historieverk om British Museum i anledning dets 250-årsjubileum i 2003: «There was a 

certain amount of semi-professional lecturing in the galleries, for which the Trustees granted 

 
416 Return (1893), 132; University of Aberdeen, «Henry Alleyne Nicholson (1844-1899),» Hentet 02.05.2020. 

https://www.abdn.ac.uk/museums/collections/henry-alleyne-nicholson-geologist-459.php. 
417 Ukjent forfatter, «Medical Gazette. Friday, March 30, 1849.,» London Medical Gazette: Or, Journal of 

Practical Medicine 8(1849): 551-552. 
418 Return (1905), 64. 
419 Fyfe og  Lightman, «Science in the Marketplace: An Introduction,» 7. 
420 Lightman, «Lecturing in the Spatial Economy of Science,» 100-101. 
421 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 6, 36. 
422 Wilson, The British Museum: A History, 187. 
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(rather grudging) permission».423 Wilson sier ikke hvor han har denne informasjonen fra. 

Forsøk på å utforske dypere hvordan praksisen ble gjennomført og hvorfor museumsstyret 

«rather grudging» gav tillatelse, har ikke lykkes. Wilson nevner også at det ikke var før 1911 

at offisielle forelesere ble utnevnt ved museet.424 Dette har jeg ikke hatt mulighet til å etterprøve 

fordi denne informasjonen stammer fra kilder jeg ikke har hatt tilgang til. Det er dog interessant 

at utnevnelsen av offisielle forelesere skjedde samme år som utnevnelsen av offisielle omvisere, 

som jeg kommer tilbake til i kapittel 5.2.3, og jeg ønsket derfor å undersøke dette nærmere for 

å stadfeste hvorvidt foreleserne Wilson nevner var de samme som omviserne som omtales i 

årsrapporten for 1911. Dette var altså ikke mulig, men ettersom Wilson også omtaler at det ikke 

var et dedikert område til forelesninger på British Museum, kan det virke som om det er snakk 

om to separate praksiser. 

Konklusjonen blir dermed at offisielle forelesninger ikke virker å ha vært et mye benyttet 

hjelpemiddel for formidling og styring av besøkendes kunnskapservervelse på British Museum 

før 1911. Dette var til tross for ønsker hos, for eksempel, museumsdirektøren Edward Bond på 

1880-tallet for å tilrettelegge for undervisning i utstillingene.425 Praksisen med uoffisielle 

forelesninger som Wilson belyser falt delvis utenfor museets autoritet da de ble gjennomført av 

personer uten tilknytning til museet. Samtidig kan det virke som om tillatelse for slike 

forelesninger ble gitt av museumsstyret ifølge Wilson, og dermed ville praksisen falt delvis 

innenfor deres autoritet likevel. Det kan derfor oppsummert virke som om foreleserne i 

avdelingen for greske og romerske antikviteter var de eneste offentlige foreleserne på British 

Museum og som faller innenfor Hooper-Greenhills konsept som kunnskapsprodusenter på 

museum som styrer besøkendes eller kunnskapskonsumentenes kunnskapservervelse. Dette 

hjelpemiddelet for styring ville ikke hatt direkte effekt på andre enn de gruppene, særlig 

foreningene, som deltok på disse, og totalt sett virker det som om forelesningene på British 

Museum dermed ville hatt liten påvirkning på besøkendes kunnskapservervelse da det kun 

nevnes at slike tok sted ett år. 
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5.3.3 Omvisere  

Omvisere er altså siste hjelpemiddel i kategorien «menneskelige formidlere» jeg har identifisert 

på British Museum i tidsperioden og som kan ses på som et redskap for styring av besøkendes 

kunnskapservervelse. Som allerede nevnt ovenfor, ble offisielle omvisere utpekt av British 

Museum i 1911. Årsrapporten fra 1912 avslører dette: 

A new departure was made during the year [1911] by the engagement of an 

Official Guide to conduct parties round the Museum and point out and 

explain the most interesting objects. The experiment was tried provisionally 

for the six months from May to October, and, having proved very successful, 

was placed on a permanent footing in December. The Guide makes two 

regular tours each day, taking different parts of the Museum in accordance 

with a printed time-table; and he is also at liberty to rake round special parties 

by arrangement at other hours. No charge is made to the public in either case. 

It is impossible to give exact figures of the number of persons accompanying 

the Guide, since the parties usually grow during the progress of the lecture; 

but it was estimated that not less than 9,000 persons availed themselves of 

his services during the six months of the provisional institution of the service. 

There is ample evidence to show that the public greatly appreciate the 

assistance thus given.426  

Dette sitatet sier oss mye om praksisen. For det første viser det at omvisningene var et gratis 

tilbud som var åpent for alle og rettet mot allmennheten i museets åpningstider, hvilket ville 

gjort det lett tilgjengelig for besøkende å delta på. Det presiseres ikke når på dagen de to 

omvisningene fant sted eller om det også ble gjennomført i helger og på åpne helligdager, og 

derfor er det vanskelig å trekke en konklusjon på om det for eksempel ville vært et reelt tilbud 

for arbeidere. Det utdypes heller ikke hva som er ansett som de mest interessante 

utstillingsobjektene, men grunnet utdragets plassering i årsrapporten vet jeg at det kun er snakk 

om det museet anser som de mest interessante utstillingsobjektene på Bloomsbury-avdelingen. 

Det er fordi overskriften til den delen av årsrapporten utdraget er hentet fra er «General Progress 

at the Museum, Bloomsbury».427 Museet mener selv at praksisen var veldig suksessfull, og at 

allmennheten i stor grad satte pris på omvisningene. Sammenligner man deres estimat på «ikke 

mindre enn 9000» som deltok på omvisningene i løpet av de seks testmånedene i 1911 med 

besøkstallene fra samme tid, betyr det at minst 24,7% av alle besøkende ved British Museum 

 
426 Return (1912), 15. 
427 Ibid., 14. 
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(Bloomsbury) deltok.428 Med et tall som er rett under ¼, vil jeg si at museet hadde et stort 

potensial for å styre besøkendes kunnskapservervelse med denne praksisen. 

Hvem som derimot var museets ansikt utad og som gjennomfører omvisningene, blir ikke 

fortalt. Det er derfor ikke mulig å anslå hvorvidt denne personen var en fagperson innenfor ett, 

flere eller ingen av fagfeltene museet representerer. Dette gjør det vanskelig å trekke en sikker 

konklusjon på hvorvidt praksisen møter Hooper-Greenhills premiss som et møte mellom 

eksperter og lekmenn. Man kan uansett anta at personen har god kunnskap om de gjenstandene 

som fremheves, og at han (vi vet det var en mann ettersom det står «he» i sitatet) dermed ville 

virket som ekspert for allmennheten som deltok, mener jeg. Det er likevel enkelte aspekter ved 

omvisninger på museum Tony Bennett mener ville svekket praksisens potensiale for å styre 

besøkende. For eksempel mener han at omvisninger som gikk etter en streng tidsplan som ville 

«gjete» besøkende gjennom utstillingene, ikke ville gitt rom for kontemplasjon eller hatt en 

oppløftende moralsk eller opplysende effekt på besøkende.429 På British Museum (Bloomsbury) 

er det klart fra sitatet at omvisningene gikk etter en tidsplan, men samtidig står det skrevet at 

besøkende var veldig fornøyde med tilbudet. Dette, i tillegg til at minst ¼ av de besøkende i en 

seksmånedersperiode benyttet seg av tilbudet, kan peke på at de besøkende ikke følte seg gjett. 

Når det kommer til adferdsstyring gjennom omvisninger, mener Bennett at dette var mulig 

dersom omviseren i tillegg var en vakt eller en som tok ansvar for å påse korrekt adferd.430 

Dette omtales ikke i kildene, men man kan tenke seg at også omvisningene gav både besøkende 

mulighet for å selv-regulere egen adferd og museumsansatte anledning til å håndheve ønsket 

adferd innad i deltakergruppen. 

Det var ikke uvanlig med guidede turer på museer. Helt fra British Museums åpning hadde dette 

funnet sted, men kun for små grupper på maks fem personer.431  Frem til 1810 var det forbudt 

å bevege seg fritt rundt i museet uten å delta på en omvisning.432 Grunnet kritikk ble dette 

avsluttet, og folk fikk lov til å bevege seg fritt i museet. Samtidskilder fra begynnelsen av 1900-

tallet avslører at noen besøkende fortsatte med dette og ikke benyttet seg av omvisnings-tilbudet 

når det kom: «A visit to the Museum will enable anyone to see how many people wander, 

 
428 Grunnlaget for dette mattestykket er besøkstallene tilgjengelig i Return (1912) på side 8. 
429 Bennett, The Birth of the Museum, 53, 55. 
430 Ibid. 
431 Marjorie Caygill, «From Private Collection to Public Museum: The Sloane Collection at Chelsea and the 

British Museum in Montagu House,» i Enligthening the British: Knowledge, Discovery and Museum in the 

Eigtheenth Century, red. R.G.W. Anderson, et al. (London: The British Museum Press, 2003), 21. 
432 Anderson, «British Museum, London: Institutionalizing Enlightenment,» 55. 
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almost aimlessly, through its Rooms and Galleries».433 Andre steder, som på Manchester 

Museum, ønsket man heller å fokusere på trykte guidebøker fremfor en menneskelig guide, 

hvilket kanskje ikke er så rart når man tar i betraktning at 1800-tallet og begynnelsen av 1900-

tallet virkelig var guidebokens og reisehåndbokens storhetstid.434 I tillegg til en offisiell 

omviser, avslører primærkildene at det var mulig å få private omvisninger på British Museum. 

Den første omtalelsen finnes i årsrapporten for 1904, og skriver hvordan to foreninger og et 

uspesifisert antall studenter har blitt vist rundt av ansatte på både British Museum (Bloomsbury) 

og British Museum (Natural History).435 I 1908 og 1911 ble skoleklasser vist rundt på museet 

gjennom private omvisninger.436 Dette gav museet anledning til å direkte delta i utdanningen 

av barn og unge, og påvirke kunnskapservervelsen til skolebarna og lærerne deres. 

Oppsummert kan man argumentere for at omvisninger var det menneskelige hjelpemiddelet 

som i størst grad hadde mulighet for å påvirke flest personers kunnskapservervelse på British 

Museum i oppgavens tidsperiode. Dette fordi det var kostnadsfritt, men også fordi museet 

gjorde det universelt tilgjengelig for de besøkende som befant seg i bygningene og for grupper, 

inkludert skoleklasser, som ønsket et tidspunkt tilpasset dem slik sitatet belyser. 

5.4 Oppsummering av kapittelet 

Dette kapittelet har gjennomgått spørsmålet om hvilke hjelpemidler museet brukte for å styre 

besøkendes kunnskapservervelse og hvordan de kunne gjøre det gjennom dem. Min diskusjon 

i dette kapittelet har vist at de seks hjelpemidlene jeg identifiserte at British Museum brukte 

eller kunne bruke i tidsperioden – ruter, merkelapper, guidebøker, demonstrasjoner, forelesere 

og omvisere – hadde ulik grad av og potensiale for suksess. Arkitektonisk virker det kun fra 

plantegninger som at British Museum (Natural History) i større grad enn British Museum i 

Bloomsbury imøtekom Bennetts krav for utforming og design for styring av besøkendes 

kunnskapservervelse gjennom ruter. Imidlertid nyanserer fotografier og malerier fra ulike tider 

i perioden denne slutningen, da det kan virke som om enkelte rom i den naturhistoriske delen 

ikke tilrettela for klare siktlinjer og optimal plassering av utstillingsmøblement slik Bennett 

 
433 William Henry Boulton, The Romance of the British Museum: The Story of its Origins, Growth and Purpose 

and some of its Contents  (London: Samson Low, Marston & Co., Ltd., 1931), v. 
434 Alberti, Nature and Culture: Objects, Disciplines and the Manchester Museum, 157-160. 
435 Return (1905), 72, 166. 
436 Return (1909), 55; Return (1912), 62, 78. 
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mener er ønskelig for størst mulig kontroll av besøkendes bevegelser rundt i museet i like stor 

grad som The King’s Library i Bloomsbury-avdelingen gjorde.  

Analysene av hjelpemidlene har også avdekket at de materielle hjelpemidlene, merkelappene 

og guidebøkene, er avhengig av de besøkendes ferdigheter og forkunnskaper i mye større grad 

enn de andre hjelpemidlene. For at disse på en effektiv måte skulle styre besøkendes 

kunnskapservervelse krevdes det at besøkende kunne lese detaljerte og lange tekster med 

fremmedord i forbindelse med guidebøkene, og nyere forskning vist at det gjerne krevdes noe 

tidligere skolegang for å godt forstå merkelappene. Disse var ikke informative eller forklarende 

for besøkende ifølge nyere forskning, hvilket helt klart kolliderer med synet til enkelte av 

forfatterne av årsrapportene som selv skrev at de var «beskrivende», «instruktive», «mer 

detaljerte» og «forklarende». Grunnet det britiske samfunnets økende fokus på skolegang, 

lesing og skriving i perioden, kan man trekke slutningen at de materielle hjelpemidlene ville 

hatt større potensiale for styring av besøkendes kunnskap på slutten av oppgavens tidsperiode 

enn tidlig i den.  

Når det kommer til menneskelige formidlere som hjelpemiddel for styring, er det klart at det 

var omviserne som i størst grad kunne nådd ut til et allment og bredt publikum. 

Demonstrasjonene og forelesningene ble kun holdt for foreninger, studenter eller fagmiljøer, 

selv om det kan virke som om forelesninger ble mer benyttet for et allment publikum fra 1911. 

Offisielle omvisere er det hjelpemiddelet som ble identifisert som det siste formidlingstiltaket 

som ble brukt i perioden, da det ble tatt i bruk i 1911. Likevel ville omvisningene hatt 

muligheten til å nå ut til flest personer da det var kostnadsfritt, ikke krevde noen forkunnskaper 

og museet strebet etter å virkelig tilpasse dette tilbudet til sine besøkende. Det ble i tillegg 

rapportert om at museet anså innføringen av omvisninger som en suksess samt at de hadde fått 

gode tilbakemeldinger fra publikum.   

Overordnet virker det derfor mulig å trekke den slutningen at hjelpemidlene hadde ulik virkning 

i samtiden. Dette hadde opphav i at enkelte av dem krevde forkunnskaper eller penger på et 

nivå ikke alle besøkende kunne imøtekomme, slik som merkelappene og særs guidebøkene, 

samt at enkelte av dem kun ble tilgjengeliggjort for enkelte besøkende, slik som 

demonstrasjoner og forelesningene. Besøkende hadde fri vilje og kunne heller ikke tvinges til 

å følge en bestemt rute, slik Bennett mener er optimalt for styring av deres kunnskapservervelse, 

da både museumsbygget i Bloomsbury og South Kensington hadde arkitektonisk forming med 

et flertalls døråpninger i og mellom rom, samt trapper og forgreninger. Hjelpemiddelet med 
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størst allment potensiale, grunnet tidligere nevnte årsaker, var omvisningene, men dette ble ikke 

offisielt tatt i bruk før 1911 i oppgavens periode. Når det kommer til Hooper-Greenhills skilnad 

mellom museets kunnskapsprodusenter og kunnskapskonsumenter, har mine undersøkelser vist 

at dette skillet ikke nødvendigvis var så svart-hvitt på British Museum som hun overordnet 

presenterer nettopp fordi produsentene og konsumentene kunne – i tillegg til å «møtes» 

gjennom merkelappene og guidebøkene – møtes ansikt til ansikt gjennom menneskelig 

formidling ved museet. 
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6 Konklusjon 

Temaet for denne oppgaven har vært styring av museumsbesøkende. Dette er et konsept som 

er utledet fra Foucaults verker og utviklet av historikere, andre forskere og teoretikere for å 

undersøke museer og museumshistorie. Blant dem som har preget diskursen om foucauldianske 

analyser på museum i størst grad, finner man Tony Bennett og Eilean Hooper-Greenhill. Denne 

oppgaven har undersøkt flere av konseptene i deres teorier, og om og eventuelt hvordan disse 

kan anvendes på British Museum. Helt konkret har masteroppgaven undersøkt en 

problemstilling som tar sikte på å svare om British Museum kunne være et virkemiddel for 

styring av besøkendes kunnskapservervelse og adferd i perioden 1871-1911 og eventuelt 

hvordan det kunne det. Forskningsspørsmålene mine har strukturert oppgavens kapitler og tatt 

for seg hva som var museets adgangsreglement, når det var åpent og om dette tilrettela for et 

allment publikum, samt om adferd kunne styres på British Museum og hvordan hjelpemidlene 

British Museum brukte i perioden kunne styre besøkendes kunnskapservervelse. For å svare på 

dette har jeg brukt arkivmateriale fra British Museum Central Archive i London samt benyttet 

meg av figurer og illustrasjoner og en reisehåndbok fra 1911 publisert av en gigant innenfor 

reiselitteratur i samtiden. 

Undersøkelsen min har avdekket at British Museum kunne fungere som et virkemiddel for 

styring da det, til en viss grad, imøtekom alle premissene til Bennett og Hooper-Greenhill jeg 

har presentert tidligere. Men enkelte av deres uttalelser må nyanseres og modifiseres noe for å 

gjelde noen aspekter ved museet i perioden. Avhandlingen min har også avdekket at museet 

hadde muligheten til å styre personer tilhørende alle samfunnslag- og klasser, dog i ulik grad 

basert på personenes (eventuelle) arbeidstid, leseferdigheter, forkunnskaper og tilpasning til 

adferdsreglementet. Det er klart at museets avgjørelse om å utvide åpningstidene, fjerne sin 

siste adgangsrestriksjon og utvide åpne dager til å gjelde søndager og flere helligdager var med 

på å øke dets mulighet for styring av et allment publikum og ikke minst styring av 

arbeiderklassen.  

Samtidsklimaet i oppgavens tidsperiode er en viktig faktor i diskusjonen rundt British Museums 

funksjon som et virkemiddel for styring. Det talte i dets favør at det eksisterte en sterk 

oppfattelse om hva som var moralsk rett og en mentalitet i samfunnet som satte søkelys på 

moralske og særlig på rasjonelle, siviliserende og utdannende rekreasjoner og fritidsaktiviteter. 

Her plasseres museum inn som én arena der folk, særlig arbeidere, kunne heve eller bekrefte 
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sin oppførsel til samfunnets respektable standard. Analysen og undersøkelsen av museet som 

et virkemiddel for styring av adferd må plasseres i denne historiske konteksten. I tillegg til 

selvregulering av adferd, la museet til rette for adferdsstyring gjennom ansattes håndhevelser 

av dets reglement. Kilder har avdekket at museumsansatte styrte og ble styrt, og som eksempel 

har jeg tidligere trukket frem direktør Maunde Thompson. Annen forskning på styring og 

disiplinering på museum på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet har trukket 

frem effekten museumsvakter kunne ha på besøkendes adferd. Jeg har funnet ut at det også var 

museumsvakter på British Museum, og at enkelte av dem var politikonstabler. Disse kunne 

derfor bidra til å styre besøkendes adferd. Det er viktig å likevel anerkjenne at 

museumsbesøkende hadde fri vilje, og de kunne, som Kate Hill har trukket frem, bestemme seg 

for å ikke dra på museum hvis de følte at reguleringen av dem ble for meget. 

Det eksisterte i den undersøkte perioden også et ønske om å spre kunnskap til større deler av 

befolkingen og tillegge museum en utdannende funksjon. Det er i denne konteksten man særlig 

må plassere British Museum (Natural History) når museet ble oppdelt mellom to lokasjoner i 

London og de naturhistoriske avdelingene ble flyttet til bydelen South Kensington som ble 

utviklet som et museumsdistrikt der formålet var å spre kunnskap om særlig naturhistorie og 

teknologi til større deler av befolkningen. For å spre kunnskap, har jeg identifisert seks 

hjelpemidler for formidling og styring av besøkendes kunnskapservervelse som ble benyttet på 

British Museum i oppgavens tidsperiode. Undersøkelsene mine har avdekket at disse hadde 

ulikt grunnlag for suksess. Jeg har vist hvordan de materielle hjelpemidlenes effekt på styring 

av besøkendes kunnskapservervelse var avhengig av deres leseferdigheter og forkunnskaper. 

Som omtalt hadde personer tilhørende ulike samfunnsklasser forskjellige skolegang, og dermed 

også forskjellig utgangspunkt for å kunne ta i bruk og få nytte av de materielle hjelpemidlene 

museet tilbydde. Når det gjelder menneskelige formidlere som hjelpemiddel for styring av 

kunnskapservervelse, har jeg vist at det var en klar forskjell i potensial. Demonstrasjoner og 

forelesninger virker å kun ha vært tilgjengelig for et begrenset publikum og at det derfor var 

omvisningene som i størst grad kunne nå et allment publikum. Dette hjelpemiddelet for styring 

av kunnskapservervelse ble imidlertid ikke benyttet før i 1911 i oppgavens tidsperiode, og selv 

om det ble rapportert om stor suksess omtaltes det ikke i kildematerialet hvem som hadde deltatt 

på omvisningene. Det er derfor klart at dets kostnadsfrihet og allmenne tilgjengelighet ville gitt 

British Museum et nytt hjelpemiddel for å styre besøkendes kunnskapservervelse, men det 

uklart hvem styringen eventuelt ville vært eller var av. 
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Det er også i undersøkelsen av menneskelige formidlere som hjelpemiddel for styring at jeg har 

avdekket at Hooper-Greenhills uttalelser må nyanseres og modifiseres når det er snakk om 

British Museum i tiden 1871-1911. Hun presenterer konseptet om museer som 

kunnskapsprodusenter og om dets besøkende som kunnskapskonsumenter. Dette kan jeg være 

enig i. Det jeg imidlertid må påpeke er at hennes uttalelse om at disse ikke møtes i 

museumsbygget - at produsentene er i de «skjulte», private delene mens konsumentene er i de 

«åpne», offentlig tilgjengelige delene – ikke stemmer på British Museum. Jeg har for eksempel 

funnet ut at det høyst sannsynlig var museumsansatte som holdt demonstrasjoner for besøkende 

på museet, samt at omviserne var ansatte som skulle formidle kunnskap. Dette gjorde de i 

utstillingene, og produsentene og konsumentene av kunnskap møttes derfor i de allment 

tilgjengelige delene av museet. Dette er likevel ikke det største funnet som krever en 

modifisering av uttalelser. Tony Bennett presenterer hvordan deler av hans teori og konsept er 

arkitektonisk betinget, og han har uttalt at British Museum ikke imøtekom hans arkitektoniske 

krav for kontrollering av besøkende på 1800-tallet. Som jeg gjennomgikk i kapittel 4 er ikke 

dette riktig. Hans arkitektoniske premisser bygger på en modifisert forståelse av Jeremy 

Benthams panoptiske utforming. British Museums hovedlesesal var utformet panoptisk, i dets 

reneste form, i oppgavens tidsperiode, og dette har mine egne studier, andres forskning og 

fotografier stadfestet. I tillegg har jeg vist, gjennom fotografier, at British Museum (Natural 

History) hadde gallerier som oppfyller Bennetts modifiserte panoptiske og arkitektoniske krav. 

Det gjorde imidlertid også The King’s Library i British Museum (Bloomsbury) i 1880, men det 

virker ikke som om besøkende hadde tilgang til galleriene i dette rommet (i motsetning til 

galleriene i inngangshallen i British Museum (Natural History)). 

Konklusjonen blir med dette at British Museum kunne fungere som et virkemiddel for styring 

av besøkendes adferd og kunnskapservervelse i oppgavens tidsperiode dømt etter Bennett og 

Hooper-Greenhills foucauldianske konsepter og krav. Det må imidlertid påpekes at det ikke 

nødvendigvis fungerte (optimalt) som dette da besøkende, for eksempel, kunne velge å ikke la 

seg styre, eller ikke hadde nødvendige forkunnskaper eller nødvendige leseferdigheter for å 

kunne få utnytte av materielle hjelpemidler. Museumsbyggene i Bloomsbury og South 

Kensington inkluderte rom i tidsperioden som imøtekommer Bennetts arkitektoniske krav for 

adferdsregulering og utforming for størst kunnskapservervelse. Likevel hadde også besøkende 

i den forbindelse frihet til å velge andre ruter gjennom museet enn det kunnskapsprodusenten 

muligens ønsket og som illustrert var møblementet i enkelte rom ikke i overensstemmelse med 

hans ønske om klare siktlinjer. Gjennom plantegninger i Karl Baedekers guidebok over de 
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naturhistoriske avdelingene fra 1911, har jeg fastslått at det var mulig med ruter ved denne 

delen av British Museum som oppfyller Bennetts arkitektoniske krav på et høyere nivå enn 

Bloomsbury-delen. Det er en svakhet at jeg ikke har hatt tilgang til en offisiell guidebok over 

British Museum (Natural History) fra tidsperioden slik at jeg kunne fastslått hvorvidt denne 

forgreiningen instruerte lesere gjennom en forhåndsbestemt rute som oppfyller Bennetts krav. 

Nye spørsmål som reiser seg som følge av min undersøkelse inkluderer derfor nettopp hvorvidt 

dette var tilfelle eller ikke. 

Et annet interessant spørsmål er om British Museum, ansett som et konservativt museum i 

samtiden, hadde større eller mindre potensial for styring sammenlignet med, for eksempel, 

South Kensington Museum, et mer liberalt museum som åpnet i 1852 og som ønsket og 

appellerte nettopp til en bredere besøksmasse og arbeidsklasse-besøkende, og som var plassert 

i et bygg fra 1800-tallet tegnet nettopp for museumsformål. Oppgavens casestudie av British 

Museum hjelper oss til å forstå hvilke funksjoner museum kunne ha i samtiden; som et 

læringssenter, kunnskapssenter, en arena for kontroll og påvirkning av moral og oppførsel, og 

ikke minst som en fritidsdestinasjon. Studien inngår også i forskningslitteraturen om 

demokratisering i Storbritannia i perioden, og påpeker hvordan museum var ett av mange 

områder som opplevde og bidro til dette. Dette har kommet frem i blant annet min redegjørelse 

for hvordan museet tilrettela for et utvidet, udiskriminert publikum ved å øke antall timer og 

dager det var åpent for publikum til å særlig gjelde søndager, helligdager og høytider, for ikke 

å glemme utvidet åpningstid på lørdager. Minst like viktig er det fotavtrykket masteroppgaven 

kan gi i vår forståelse om relasjonen mellom museumshistorie og sosialhistorie. Det er viktig å 

diskutere aspekter ved liv og samfunn i perioden man behandler for å kunne få et bredt 

perspektiv på funksjonene og virkningene museum kunne ha på enkeltpersoner (slik som på 

deres kunnskapservervelse) samt samfunnet (slik som den rasjonelle rekreasjonsbevegelsen og 

samfunnsforståelsen om dekorum og moral). Selv har jeg særlig trukket frem aspekter som 

skolegang, lønnsnivå, økonomi og kjøpekraft, og karakterer ved samtidsklimaet for å berike 

museumshistorien. Ved å inkludere både sosialhistoriske, demokrati-historiske og 

museumshistoriske perspektiver gjennom slike casestudier som masteroppgaven, kan man også 

avdekke hvordan teorier og konsepter som har preget diskursen innenfor spesifikke fagfelt må 

nyanseres eller modifiseres for å bedre kunne sies å beskrive eller omhandle de fenomener de 

behandler, hvilket i oppgavens sammenheng som påpekt gjelder uttalelser fra både Tony 

Bennett og Eilean Hooper-Greenhill. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Åpningstider i ukedagene, British Museum (1871-1911) 

 1871 1879 1896 1908 1911 

 BM BM B NH B NH B NH 

Januar 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 

Februar 10-16 10-16 10-16 10-16.30 10-16 10-

16.30* 

10-

17** 

10-16 10-

16.30* 

10-

17.30** 

Mars 10-17 10-17 10-17 10-17.30 10-17.30 10-

17.30 

10-17 10-

17.30 

April 10-18 10-17 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 

Mai 10-18 10-18*** 10-18 10-18*** 10-18 10-

18*** 

10-18 10-

18*** 

Juni 10-18 10-18*** 10-18 10-18*** 10-18 10-

18*** 

10-18 10-

18*** 

Juli 10-18 10-

18***/ 

**** 

10-18 10-

18***/ 

**** 

10-18 10-

18***/ 

**** 

10-18 10-

18***/ 

**** 

August 10-18 10-

18**** 

10-18 10-

18**** 

10-18 10-

18**** 

10-18 10-

18**** 

September 10-17 10-17 10-17 10-17.30 10-17.30 10-

17.30 

10-17 10-

17.30 

Oktober 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 

November 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 

Desember 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 10-16 
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Tegnforklaring: 

BM= British Museum før 1881 (bestod kun av én lokasjon) 

B= British Museum (Bloomsbury) 

NH= British Museum (Natural History) 

 

*gjelder fra 01.02 til 14.02 

**gjelder fra 15.02 og ut februar 

***på mandager og lørdager fra starten av mai til midten av juli er det i tillegg åpent til kl.20 

****på mandager og lørdager fra midten av juli til slutten av august er det i tillegg åpent til 

kl.19 

Kommentar til tabellen: 

Primærkildene skiller kun mellom «week-days» og «Sunday». Dette, i tillegg til at lørdager ble 

ansett som arbeidsdager på denne tiden, gjør at jeg tror at de åpningstidene som omtales under 

«week-days» i kildene fra museet også gjelder lørdager.  

I tillegg til det overnevnte, var British Museum (Bloomsbury) kveldsåpent fra kl.20 til kl.22 på 

1890-tallet utover normal åpningstid, men det er ikke spesifisert i årsrapportene eller 

reglementene hvilke rom på museet eller hvilke måneder det gjaldt/ikke gjaldt (se for eksempel 

s.11 i Return: British Museum (1897)). 

Referanser: 

Statutes and Rules for the British Museum (1871), (London: Woodfall and Kinder, 

24.06.1871), 18-19. 

Statutes and Rules for the British Museum (1879), (London: Woodfall and Kinder, 

10.05.1879), 18. 

Return to an Order of the Honourable The House of Commons, dated 25 May 1880, (Uten 

sted, uten dato: Tilgjengelig hos British Museum Central Archive i boks merket 

“Returns 1861-1889”, 1880), 6. 

Return: British Museum (1897), (London: Eyre and Spottiswoode, 1897), 11, 15. 

Return: British Museum (1909), (London: Eyre and Spottiswoode, 1909), 12, 15. 

Return: British Museum (1912), (London: Eyre and Spottiswoode, 1912), 10, 13. 
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Vedlegg 2: Åpningstider søndager, British Museum (1896-1911) 

 1896 1908 1911 

 B NH B NH B NH 

Januar 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 

Februar 14-16 14-16.30 14-16 14-16.30* 

14-17** 

14-16 14-16.30* 

14-17** 

Mars 14-17.30 14-17.30 14-17.30 14-17.30 14-17.30 14-17.30 

April 14-18 14-18 14-18 14-18 14-18 14-18 

Mai 14.30-19 14.30-19 14-18 14-19 14-18 14.30-19 

Juni 14.30-19 14.30-19 14-18 14-19 14-18 14.30-19 

Juli 14.30-19 14.30-19 14-18 14-19 14-18 14.30-19 

August 14.30-19 14.30-19 14-18 14-19 14-18 14.30-19 

September 14-17.30 14-17.30 14-17.30 14-17.30 14-17.30 14-17.30 

Oktober 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 

November 14-16 14-16 14-18 14-16 14-16 14-16 

Desember 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 

Kommentar til tabellen:  

Første årstall i tabellen er 1896 fordi det var første år med søndagsåpning på British Museum 

ifølge kildematerialet mitt. 
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Tegnforklaring: 

BM= British Museum før 1881 (bestod kun av én lokasjon) 

B= British Museum (Bloomsbury) 

NH= British Museum (Natural History) 

*gjelder fra 01.02 til 14.02 

**gjelder fra 15.02 og ut februar 

 

Referanser: 

Return: British Museum (1897), (London: Eyre and Spottiswoode, 1897), 11, 13. 

Return: British Museum (1909), (London: Eyre and Spottiswoode, 1909), 12, 15. 

Return: British Museum (1912), (London: Eyre and Spottiswoode, 1912), 10, 13. 
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Vedlegg 3: Åpningstider hovedlesesalen på British Museum (The Round Reading Room) 

 1871 1879 1886 1896 1908 1911 

Januar 9-16 9-16 9-20 9-20 9-19 9-19 

Februar 9-16 9-16 9-20 9-20 9-19 9-19 

Mars 9-17 9-17 9-20 9-20 9-19 9-19 

April 9-18 9-18 9-20 9-20 9-19 9-19 

Mai 9-18 9-18 9-19 9-19 9-19 9-19 

Juni 9-18 9-18 9-19 9-19 9-19 9-19 

Juli 9-18 9-18  9-19 9-19 9-19 9-19 

August 9-18 9-18 9-19 9-19 9-19 9-19 

September 9-17 9-17 9-20 9-20 9-19 9-19 

Oktober 9-17 9-17 9-20 9-20 9-19 9-19 

November 9-16 9-16 9-20 9-20 9-19 9-19 

Desember 9-16 9-16 9-20 9-20 9-19 9-19 

Referanser: 

Statutes and Rules for the British Museum (1871), (London: Woodfall and Kinder, 

24.06.1871), 19. 

Statutes and Rules for the British Museum (1879), (London: Woodfall and Kinder, 

10.05.1879), 19. 

Statutes and Rules for the British Museum (1886), (London: Woodfall and Kinder, 

08.05.1886), 21. 

Statutes and Rules for the British Museum (1908), (London: William Clowes and Sons, 

12.12.1908), 21. 

Return: British Museum (1897), (London: Eyre and Spottiswoode, 1897), 21. 

Return: British Museum (1912), (London: Eyre and Spottiswoode, 1911), 10. 
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Vedlegg 4: Tabell som viser fordelingen av hvilke typer merkelapper som ble brukt på 

British Museum i perioden 1875-1911 

Tabell: Ord som ble brukt for å beskrive merkelappene og antall ganger disse ble brukt i 

årsrapportene for perioden 1875-1911 

Ord brukt for å beskrive merkelappene i årsrapportene Antall 

ganger nevnt  

Totalsum 

KATEGORI: INNHOLDSBESKRIVENDE ORD   

Beskrivende titler 3  

Instruktive merkelapper 2  

Forklarende merkelapper 10  

Beskrivende merkelapper 5  

Generelle merkelapper 1  

Generelle merkelapp skrevet på skrivemaskin 1  

Mer detaljert merkelapp 1  

Merkelapp med diagram 1  

Delevise merkelapper 1  

Arts- og/eller lokalitets-spesifikke merkelapper 5  

Nye merkelapper merket i overenstemmelse med guidebok 1  

Forklarende merkelapper med rammer rundt 1  

Merkelapp med forklaring og diagram 1  

Merkelapper merket i overensstemmelse med katalog 2  

Type-spesifikk merkelapp 1  

Generelle, store merkelapper 1  

  Totalt: 37 

KATEGORI: ORD SOM BESKRIVER ALDER PÅ 

MERKELAPPEN 

  

Ferske merkelapper 2  

Omskrevne merkelapper 22  

Nye tittelkort 2  

Utskiftet merkelapp 1  

Nye merkelapper 2  

Permanente merkelapper 16  

Nye merkelapper skrevet på skrivemaskin 10  

   Totalt: 55 

KATEOGRI: ORD SOM BESKRIVER 

MATERIALET/METODEN BRUKT 

  

Papp-merkelapper 2  

Blokk-merkelapp 1  

Merkelapp med messingramme 1  

Trykte merkelapper 4  

Liten merkelapp 1  

Merkelapp skrevet på skrivemaskin 3  

Merkelapper laget av treverk 1  

Merkelapper med rammer rundt 1  

  Totalt: 14 
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KATEOGRI: INGEN TILLEGGSINFORMASJON 

GITT 

  

Kun omtalt som «merkelapp» uten mer tilleggsinformasjon 151  

Kun omtalt som «tittelkort» uten mer tilleggsinformasjon 5  

  Totalt: 156 

  Totalt 

antall 

omtalelser: 

262 

 

Tegnforklaring:  

Når det brukes to farger i en kolonne er det fordi ordene som er brukt i årsrapportene faller inn 

under flere kategorier. Disse er telt som en del av totalsummen i den kategorien det første 

beskrivende ordet tilhører. 

 

Referanser brukt for både tabellen i vedlegg 4 og sektordiagrammet i kapittel 5.2.1: 

Return to the Honourable The House of Commons, dated 17 July 1876, (Uten sted, uten dato: 

Tilgjengelig hos British Museum Central Archive i boks merket «Returns 1861-1889», 

1876), 16, 23, 25, 29, 30, 31, 34. 

Return to the Honourable The House of Commons, dated 25 May 1880, (Uten sted, uten dato: 

Tilgjengelig hos British Museum Central Archive i boks merket «Returns 1861-1889», 

1880), 21, 22, 26, 28, 29, 30, 35, 39. 

Return: British Museum (1893), (London: Eyre and Spottiswoode, 1893), 50, 54, 89, 90, 115, 

116, 117, 118, 119, 121, 135. 

Return: British Museum (1897), (London: Eyre and Spottiswoode, 1897), 17, 47, 53, 58, 59, 

69, 70, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 122, 123, 124,  125, 126, 131, 143, 152. 

Return: British Museum (1901), (London: Eyre and Spottiswoode, 1901), 54, 70, 71, 72, 82, 

106, 109, 110, 111, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 157. 

Return: British Museum (1905), (London: Eyre and Spottiswoode, 1905), 51, 52, 64, 70, 71, 

84, 105, 110, 132, 133, 134, 135, 136, 160, 165, 166. 

Return: British Museum (1909), (London: Eyre and Spottiswoode, 1909), 54, 55, 64, 69, 70, 

81, 82, 83, 84, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 135, 136, 137, 138, 139, 157. 

Return: British Museum (1912), (London: Eyre and Spottiswoode, 1912), 21, 60, 73, 77, 88, 

113, 114, 115, 116, 118, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 190, 191. 

 


