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Abstract
The article discusses the methods used to furnish the apartments in the city residential building
Wessels gate 15 that was moved from down town Oslo to Norsk Folkemuseum [Norwegian Museum
of Cultural History] in 1998. The museum’s collecting strategies and the museum’s contact and relationship with the various donors to create credible exhibitions are presented. The various strategies
employed to find sources for the creation of these ”homes” and the challenges the museum was presented with in the creation of credible presentations of Norwegian residential history, are outlined.
The article concludes that the demand for authenticity cannot be viewed one-dimensionally, but
must also include what the objects actually are, how they are used and what contexts they are part of
and how they are perceived. Different items and different collecting strategies will meet the demands
for authenticity in various ways. It is, however, important that the total sum offers the museum visitor both professional and technical credibility as well as exhibitions that communicate well.

I 1998 fikk Norsk Folkemuseum en original gave fra OBOS: En hel bygård fra
Wessels gate 15 i Oslo sentrum. Bygården
ble opprinnelig oppført i 1865 og var nå i
svært dårlig forfatning. OBOS tok regningen for gjenreising av bygården på museet og
for innredning av leiligheter i gården. For
museet var dette en etterlengtet gave som
gjorde det mulig å formidle boskikk i
hovedstaden fra siste del av 1800-tallet og
fram til i dag.
Vi har innredet åtte ”hjem”1 i bygården, og jeg skal i denne artikkelen gi et
glimt inn i seks av disse hjemmene. I arbeidet med innredningen har museet vært
avhengig av folk som har ønsket å gi oss
gjenstander, men også av folk som har kun-
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net fortelle historier om boskikk og om
livet i bygårdene. Med boskikk menes de
normer som styrer måten vi innreder og
bruker boligene våre på (Bing 2004:110).
Disse normene kan i ulik grad være styrt av
idealer, trender, vaner og handlingsmønstre
som er hentet fra egen oppvekst eller tilhørighet til bestemte sosiale grupper.
De som har bidratt til innredningene av
leilighetene, har gitt mye, også gjennom fortellinger om sine liv. Vi måtte også få tak i
ting som mange aldri ville tenke seg var noe
å stille ut: Gamle gassapparat, kloakkrør,
blandebatteri, linoleumsbelegg og dorullholdere fra ulike tidsperioder – ting som de
fleste aldri ville finne på å selge og som derfor ville være vanskelig for museene å kjøpe.
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Øverst til høyre: Leiegården før riving i
Wessels gate 15. Foto: Jan R. Ravnestad,
Bonytt 1984. Nederst til høyre: Wessels gate
15 som bygning nr. 234 på Norsk
Folkemuseum i 2001. Foto: Anne-Lise
Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.
Dette reiser spørsmål om hva det er
som bestemmer museenes innsamlingsstrategier. Hvordan brukes kontakten med
giverne for å lage troverdige utstillinger og
hva slags historier kan de dele med oss? I
denne artikkelen ønsker jeg å vise de ulike
strategier vi brukte for å innhente kilder til
å innrede leilighetene, og de utfordringer
dette gir for å skape troverdige presentasjoner av norsk bolighistorie.
Bygård på utstilling
Wessels gate 15 ble bygget i 1865, revet i
1999 og gjenreist på Norsk Folkemuseum i
2000–2001. Initiativet kom fra OBOS
som har finansiert det meste av prosjektet.
Omfanget av støtten har vært betydelig –
om lag 50 millioner kroner – og den har
dekket rivingen og gjenreisningen av bygården samt innredningen av alle leilighetene.
Standarden på gården passet bra for å
innrede leiligheter fra ulike tidsperioder og
sosiale miljøer, men det var ikke et mål å
gjenskape hjem fra akkurat denne gården.
Wessels gate 15 inneholder i dag mange
utstillinger, i form av konstruerte og rekonstruerte leiligheter som har vært eller kunne
ha vært i denne bygården. På denne måten
gir prosjektet et innblikk i nyere tids boskikk og utviklingen av sentrumsnære boliger i et tidsrom som strekker seg fra slutten
av 1800-tallet til begynnelsen av 2000-tallet.
Wessels gate 15 var en leiegård, noe
som også har gitt oss mulighet til å framstille bolighistorien for dem som har leiet

bolig. Andelen som i dag bor i leieboliger i
byene er betydelig mindre enn da de første
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leietagerne flyttet inn i Wessels gate 15. I
dag er det å leie vanlig for lavinntektsgrupper, mens det fram til slutten av andre verdenskrig var en vanlig boform i byene. Slik
var også utviklingen i Wessels gate 15. Fra å
ha flere nokså høyt verdsatte leiligheter i
perioden fra gården ble bygget og fram til
ca. 1900, ble den en typisk leiegård for
lavere middelklasse i store deler av det 20.
århundre, for til slutt å ende opp som en
forslummet bygård på slutten av 1990-tallet. Samtidig inneholdt leiegården ulike leiligheter som var tilpasset ulike typer beboere: Fra store 5-roms leiligheter på over 125
m2 til en nøktern ettroms-leilighet. Leilighetene vi har gjenskapt er tilpasset denne
historien.
OBOS’ engasjement og Wessels gate
15-prosjektet har åpnet for at museet har
fått økt oppmerksomhet, fornyet aktualitet
og dermed et større publikum. Gjennom
OBOS når Folkemuseet ut til et bredt
publikum som kun har det til felles at de
bor i leiligheter eller rekkehus i Oslo. Til
sammen kan dette ha gjort at besøkstallet
og interessen har økt.

Metodevalg
I 2001 ble jeg ansatt som prosjektkoordinator for Wessels gate-prosjektet. Jeg fikk
ansvar for gjenstandsinnsamling og gjenstandsregistrering, og skulle samtidig delta i
prosjektledelsen med planlegging og utforming av leilighetene som skulle innredes.
Dette innebar også ansvar for ulike typer innsamlingsarbeid: Målrettet bruk av museets
egen gjenstandssamling, leting etter gjenstander utenfor museet og kontakt med givere.
I prosjektet som helhet ble det utført et
omfattende grunnlagsarbeid gjennom kontakt med informanter, bruk av eksisterende
forskningsresultater, samt offentlig tilgjengelig statistikk og informasjon.
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Det å lage utstillinger har mange likhetstrekk med annen forskningsvirksomhet, men det er også en del som skiller:
Utstillinger skal kommunisere godt med et
bredt og interessert publikum. I all hovedsak er disse ikke spesialister, men et publikum som vi skal engasjere og formidle en
forståelse av virkeligheten til på en effektiv
måte. Innenfor annen forskning kommuniserer vi med fagfeller, og det er avgjørende
at begrunnelsene og dokumentasjonen er
synlig. Som i annen forskning er utstillingsarbeid avhengig av at vi gjør metodevalg som vi kan stå for faglig, men metodene må samtidig tilpasses ressurs- og tidsmessige begrensninger. Et annet skille
mellom arbeid med utstillinger og annen
forskning er at en forskningsartikkel kan
avsluttes med forbehold og med ønsker om
mulighet til å utdype funn og vurderinger.
Utstillinger framstår mer som entydige
konklusjoner, og er lite egnet til å formidle
faglig tvil og forbehold.
Gitt de entydige konklusjonene vi presenterer, må vi sette sterke krav til faglig
troverdighet i arbeidet med å skape utstillinger. Den vanlige måten å gjøre dette på
er å kontrollere materialet vi får fra enkeltkilder opp mot annet kildemateriale. I den
grad vi benytter informanter, må vi også
benytte statistikk for å vurdere enkelte deler
av det som presenteres fra informantene.
Tekster, artikler, film og foto kan også brukes for å skape et sterkt kildegrunnlag.
Dette omtales ofte som metodisk triangulering: Funn gjøres mer robuste ved at ulike
typer kildemateriale benyttes i de faglige
vurderingene som gjøres (George and
Bennett 2004).
En svakhet som kan forekomme i
arbeid med utstillinger, er at vurderingene
kan bli basert på et for smalt kildegrunnlag.
Resultatet blir da som mannen som lette
etter sin siste femkrone under et gatelys.
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Han ble spurt om hvorfor han lette nettopp
der, og svarte at det var den eneste plassen
hvor det var lys. Vi må akseptere at det finnes begrensninger for hvor mye ressurser vi
kan bruke på å lete etter fakta, gjenstander
og fortellinger. Men vi må samtidig unngå
at de kildene som er lettest å få tak i blir
bestemmende for hvilke valg vi gjør. Dette
kan gi gale og skjeve fremstillinger. Uansett
er det slik at den kvalitative informasjonen
vi har fått fra informanter kan prøves mot
andre typer kilder, som historisk statistikk,
litteratur, priskuranter, foto, reklamemateriell, filmer, ukeblader m.m.
I arbeidet med Wessels gate 15 har vi i
stor grad vært avhengig av informanter.
Utvalget av informanter har skjedd etter
valg av hvilke leiligheter som skulle innredes, og etter kunnskap, litteratur og statis-

Informant som vet hvor tingene skal stå i skapet! Fra leiligheten ”Teak, TV og tenåringer –
1965”. Foto: Birte Sandvik, Norsk Folkemuseum

tikk om norsk boskikk. Norsk Folkemuseum er avhengig av at folk bruker sin
tid på oss, at de kan fortelle om sin fortid
og ønsker å gi fra seg gjenstander. Men hva
er det som gjør at folk velger å gi fra seg
ting og fortelle oss sine historier? En mulig
forklaring er at vi alle ønsker å fortelle om,
og få andre til å forstå, viktige deler av vårt
liv. Ved å gi museet gjenstander og fortelle
om sine hjem, opplever informantene fortiden på nytt, og det blir mulig å gi fortiden
tolkninger som andre kan få interesse for og
forstå.
Det å forstå den sosiale og kulturelle
bakgrunnen til informantene har vært en
viktig utfordring i arbeidet med Wessels
gate 15. For å skape gode utstillingsleiligheter må det skapes historier som representerer noen generelle trekk ved norsk boskikk – som ikke bare er gjenkjennbare,
men som gjenspeiler boskikk til ulike tider
og i ulike typer familier.
Wessels gate 15-prosjektet synliggjør at
det har vært en betydelig økonomisk og
sosial utvikling i Norge fra 1865 til i dag.
For det første har det vært en betydelig velstandsøkning og en teknologisk utvikling
som har endret måten vi bor og lever på.
Den franske kultursosiologen Pierre
Bourdieu (1995) mente i tillegg at sosiale
og økonomiske endringer i land som Norge
medførte endringer i folks ønsker og behov.
Det betyr ikke at sosiale skiller forsvinner,
men mer enn før konstrueres ut fra den
enkeltes kompetanse, sosiale nettverk og
kulturelle interesser. Bourdieus oppfatning
er at tradisjonelle normer og verdier dermed vil miste noe av sin dominans i forhold til individuelt baserte oppfatninger
om hvordan man bør leve. Resultatet vil
være at folks ønsker vil være mer heterogene, og at det vil være større forskjeller
mellom bo- og levemønstre i forhold til tidligere.
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I Wessels gate 15-prosjektet forsøker vi
å vise en stor grad av heterogenitet i leveog bomønstre, ikke bare gjennom tid, men
også avhengig av hvilke sosiale og kulturelle forhold som preger dem som skal ha
bodd i de ulike leilighetene. I arbeidet med
innredningen av leilighetene opplevde vi et
behov for å finne nytt kildemateriale som
kunne gi oss et bedre og bredere informasjonsgrunnlag, og som bedre fanget opp
den heterogenitet som nå preger norsk kultur. Dette krevde en bevisst holdning til
metodevalg, til utvalg av informanter og til
bruk av ulike typer grunnlagsdata for å forstå den variasjon som finnes mellom mennesker i deres valg av gjenstander og bruken
av disse.

Metodeplansje fra ”Teak, TV og tenåringer – 1965” i Wessels gate 15
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Gjenstander, kontekst og autentisitet
Museenes publikum forventer mer enn
utstillinger som forteller om fortiden. Til
en viss grad forventer de å se fortiden – at
det de opplever faktisk er gjenstander som
hver for seg og til sammen viser hvordan
folk har levd.
For museer er det sjelden et problem å
få frem gjenstander fra fortiden. Utfordringen er å vise deres plass i sosiale og
historiske sammenhenger. Utstillinger bygger som regel på et omfattende faglig og
analytisk arbeid, og et mangfold av kilder,
som det ikke er mulig å gjøre tilgjengelig
for besøkende – og som mange antagelig
heller ikke vil ha interesse av å sette seg inn
i. Isteden tar besøkende det antagelig for
gitt at utstillingene er i tråd med faglige
standarder og metoder, og at de dermed er
gitt en solid kunnskapsmessig forankring.
Forutsetningen for at utstillinger skal ha
denne type troverdighet er at arbeidet med
dem må kunne etterprøves av fagfeller. En
faglig bedømming og kritikk av det som
gjøres, er også den eneste måten å videreut-
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vikle arbeidet med utstillinger. Dette krever
at det settes av tid til faglig dialog i forbindelse med utstillingsprosjektene og i etterkant. Vi har forsøkt å få til dette i arbeidet
med leilighetene i Wessels gate 15, blant
annet med en egen metodetekst som inngår
i alle utstillingstekstene.
Kravet om autentisitet er sterkt innenfor kulturminnevernet og museumssektoren. Men begrepet kan forstås på ulike
måter. For det første omhandler det selve
gjenstandene og de bygningsmessige strukturene. For det andre omhandler det hvordan gjenstandene fremstår. For det tredje
omhandler det sammenhengen gjenstandene inngår i. Og sist men ikke minst
omhandler det hvordan gjenstandene samlet sett kommuniserer til publikum.

Materiell, visuell og prosessuell autentisitet
Publikum forventer at gjenstander de ser er
autentiske i den forstand at de tilhører tidsepoken de skal representere og bygningen
de er plassert i. Materiell autentisitet, som
dette blir kalt, blir ofte brukt synonymt
med ekthet. En antikvarisk forståelse av
autentisitet har som regel betydd materiell
autentisitet. Innenfor antikvarisk bygningsvern har det vært en norm at reparasjoner
eller tilføyelser skal være tydelige. Det som
er nytt, skal synes at det er nytt (Bing 2004:
118-119). I arbeidet med Wessels gate-prosjektet har det vist seg at denne forståelsen
av autentisitet kan by på praktiske utfordringer.
Før riving ble gården grundig dokumentert.2 Gården ble oppmålt, foto- og
videodokumentert og alle bygningsdeler
som lot seg demontere ble merket og transportert til Norsk Folkemuseum. Den nye
bygården som ble gjenreist inneholder primært originale vinduer, dører, trapper,

panel, listverk m.m., mens ytterveggene ble
bygget opp igjen av teglstein i tradisjonell
håndverksteknikk. Av brann- og sikkerhetsmessige årsaker var vi nødt å bygge etasjeskillene i betong istedenfor trebjelkelag
med stubbloftsleire, som opprinnelig. Et
spesielt problem er at en rekke gjenstander,
særlig i hjem fra midten av 1800-tallet, er
teknologibærere i den forstand at de ikke
bare er gjenstander, men forutsetning for at
andre gjenstander skal virke. Eksempler på
dette er soilrør eller kuhloledninger. Det er
ofte ikke lovlig, gjerne komplisert teknisk
og av til umulig å benytte denne type infrastruktur i bygninger. Løsningen blir da å
skjule den operative teknologien, moderne
rør og ledninger, mens den historiske teknologien er synlig, men ikke operativ. Sagt
med andre ord er det slik at den materielle
autentisiteten i en bygård som Wessels gate
15, kun kan være på overflaten.
Et spørsmål vi sto overfor i Wessels gate
15-prosjeket var om autentisitet i museumsinteriører i det hele tatt har noen rasjonell
betydning for formidling av kunnskap. Selv
om autentisitet kan være en viktig troverdighetsgaranti, kan den rene konstruksjonen mer effektivt rendyrke problemstillinger og tydeliggjøre budskapet (Bing 2004:
118-119). Arkitekten Lars Roede, som
arbeidet ved Norsk Folkemuseum da
Wessels gate 15 ble flyttet til museet, bruker begrepet visuell autentisitet, som også
kan være basert på prosessuell autentisitet.
Med prosessuell autentisitet menes at materialer, redskap og arbeidsprosesser ved
utskiftninger skal være tilnærmet lik de
opprinnelige og kan ha like stor formidlingsverdi som materiell autentisitet (Roede
1999 og Bing 2004: 119). Med andre ord
er det sentrale her hvordan utstillingene
framstår og hvordan de er blitt til, mens det
konkrete innholdet kan være representasjoner og ikke faktiske gjenstander fra den
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gitte tidsepoken. Problemene som da kan
oppstå, omhandler troverdigheten til utstillingene. Publikum forutsetter at museene
har originale gjenstander, og ikke kopier og
representasjoner. Museene må ha en ærlighet omkring hva de gir publikum, de må
fortelle hva som er originale gjenstander fra
fortiden og hva som er kopier skapt med
utgangspunkt i kunnskap og kildemateriale.

Kontekstuell og kommunikativ autentisitet
Et annet problem er at det ikke er slik at
historien lar seg fortelle en gang for alle.
Det må være åpenhet for kritikk, og for at
gjenstander kan tolkes på forskjellige måter.
Utfordringen ved å konstruere representasjoner av fortiden, er å gi gjenstandene en
kontekst som er troverdig. Med andre ord
er utstillinger mer enn gjenstander. Utstillinger er også konteksten gjenstandene
inngår i, og denne skal oppfattes og kunne
formidles som å være autentisk. Etnologen
Ragnar Pedersen fremhever betydningen av
å forstå gjenstandenes kontekstualisering
(Pedersen 2008). Han viser til at dette er
arbeidet med å beskrive de kulturelle
sammenhengene gjenstandene har stått i, at
gjenstandene forteller noe utover seg selv
og inngår i et nettverk av kulturelle
sammenhenger. Det å forstå bruken av dem
og posisjonen deres i relasjon til andre blir
dermed en utfordring i seg selv. Utforming
av kopier eller representasjoner som på
samme måte må kontekstualiseres, gir
muligheter for å forrykke forståelsen av
gjenstandene så vel som konteksten de inngår i. Det er rett og slett mulig å gjøre feil.
Kontekstuell autentisitet kan oppfattes
som noe av kjernen i utstillingene, ved at
gjenstandene gis mening i den sammenhengen som blir formidlet til publikum.
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Publikum må kunne oppfatte utstillingene
som en troverdig representasjon av fortiden, men selve testen er at dette er representasjoner som tilfredsstiller krav til bruk
av kilder, behandling og plassering av gjenstander og bruk av kulturhistorisk kunnskap. Med andre ord forutsetter dette at de
som driver utstillingsarbeid selv deltar
innenfor relevante faglige nettverk.
Utstillingene skal kommunisere med
publikum. Kommunikasjon i denne forstand er et møte mellom museenes utstillinger og de oppfatninger, minner og vurderinger som publikum har. Særlig i arbeidet med utstillinger fra vår tid blir dette
viktig. Det er mange som har reagert emosjonelt på leilighetene i Wessels gate 15.
Det er ikke fordi dette er planlagt fra museets side, men fordi et møte med egen fortid
kan vekke minner som kan være sterke. I
arbeidet med våre utstillinger må vi ta med
i betraktningen at det finnes ulike måter å
møte representasjoner av fortiden på –
rasjonelt, emosjonelt og ut fra ulike kunnskaper og erfaringer. Det vil være umulig å
etablere en kommunikasjon som møter alle
på samme måte. Ved å gjøre utstillingene
og formidlingen av historiene om gjenstandene så tydelige som mulig, kan vi likevel
etablere forutsetninger for en felles forståelse av de representasjoner av fortiden som
vi har skapt.
Gjennom å tilstrebe ulike former for
autentisitet ønsker vi å gi utstillingene den
troverdigheten som er nødvendig for å formidle den rekonstruerte fortiden. Det viktigste er likevel at publikum oppfatter at
utstillingene har en visuell autentisitet – at
det de ser oppfattes som ekte, opprinnelig
og troverdig. Men, som vist over, er det
ikke slik at dette oppnås utelukkende ved at
gjenstandene har en materiell eller prosessuell autentisitet. Fristelsen som kan oppstå
er at utstillingenes formidlingskraft kan bli
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viktigere enn deres faglige innhold, m.a.o.
at det å skape et bilde av fortiden som
publikum kan akseptere og bli engasjert av,
blir et overordnet mål. For å få til noe som
er faglig holdbart, vil det være viktig at det
i denne type prosjekter avsettes tilstrekkelig
ressurser til informasjonsinnhenting, kvalitetssikring gjennom faglig dialog underveis
og eksponering av arbeidet i rapporter, artikler og seminarer i etterkant. Dette gir
den enkelte utstilling troverdighet, og gjør
det mulig å etablere læringsarenaer for
museumsarbeidet.
Det spesielle med prosjektet Wessels
gate 15 er at bare en av leilighetene og en
hybel har vært en del av leiegårdens historie. De andre er konstruksjoner av byleiligheter, hvor vi med utgangspunkt i en problemstilling eller fortelling har gjort innredningsgrep som best mulig skal belyse
problemstillingen og tydeliggjøre fortellingen (Bing 2004: 117). Disse grepene ble
utviklet underveis i arbeidet med å innrede
de ulike leilighetene, og jeg skal derfor presentere dem i den rekkefølge de ble åpnet.

Gi og ta – Vaskekonen Gunda Eriksens
hjem – 1950
Den første leiligheten vi gikk i gang med,
var vaskekonen Gunda Eriksens hjem. I
1953 havnet Gunda Eriksen på sykehjem.
Hun hadde trolig ikke hatt noe enkelt liv.
Hun var født i 1887 og giftet seg i 1924.
Hennes mann døde av tuberkulose i 1930,
og hun giftet seg aldri igjen. De hadde fått
et barn som døde i ett-års alderen. Etter at
Til høyre øverst: Gunda Eriksens spisestue i
Vika. Foto: Bergljot Sinding, Norsk
Folkemuseum. Til høyre nederst: Gunda
Eriksens spisestue i Wessels gate 15 på Norsk
Folkemuseum. Foto: Anne-Lise Reinsfelt,
Norsk Folkemuseum.
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hennes mann døde, arbeidet hun som vaskekone og bodde i en liten leilighet i Vika.
I 1957 skulle huset rives sammen med
resten av Vestre Vika. I forbindelse med
denne saneringen var Norsk Folkemuseum
på befaring i området. Det gamle huset fra
midten av 1800-tallet ble oppmålt og fotodokumentert og deretter overført til museet, hvor det var meningen å gjenoppføre
det. Gundas eiendeler, omkring 380 gjenstander ble kjøpt av museet for kr 500.3
Gunda Eriksen hadde aldri planlagt at
hennes eiendeler skulle bli utstilt på et
museum. Vi vet heller ikke hva hun ville
synes om det. Norsk Folkemuseum forteller en historie gjennom utstillingen av hennes innbo – basert på de gjenstandene hun
hadde på et bestemt tidspunkt og ut fra hva
vi har kjennskap til om hennes liv. På
mange måter har vi gitt Gunda et ettermæle hun selv ikke har bedt om. Det eneste vi
vet er at hun selv aldri uttrykte noe ønske
om å gi noe som helst til museet. Likevel er
hun blitt en av våre viktigste givere til
Wessels gate 15-prosjektet, fordi vi fikk det
hun hadde på slutten av sitt liv. Hennes
gjenstander var ført inn i museets samling
og lagret i nesten 50 år før de ble tatt frem
fra glemselen. I hennes innbo finner vi hele
den pussige sammensetningen av små og
store, nyttige og unyttige, verdifulle og verdiløse gjenstander et hjem ofte består av. I
tillegg har vi gitt en fremstilling av hennes
livshistorie basert på offentlig tilgjenglige
opplysninger.
Mange vil kanskje mene at hennes historie og hjem mest av alt forteller om slit og
savn, og i liten grad er historier som hun
selv eller andre ville like å fortelle for å oppsummere sitt liv. Likevel er det dette som
gjør Gunda Eriksen viktig. Gjennom gjenstandene og de konkrete opplysningene
som er gjenfortalt kommer publikum nær
innpå livet hennes og får forhåpentligvis en
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forståelse av det som preget livet til enslige
arbeiderklassekvinner.
Gunda Eriksens hjem er preget av gjenstander som med dagens øyne har lav økonomisk verdi, men dette er gjenstander
som likevel kan ha høy affeksjonsverdi.
Dette er ting som av og til tas vare på av
slektninger, men som ofte kastes etter at
boet er gjort opp. Hvis Gunda hadde hatt
barn, ville det nok vært en langt vanskeligere oppgave å gjenskape dette hjemmet.
Ved kjøpet av Gunda Eriksens bo fikk
museet en type gjenstander som det muligens ellers ikke ville samlet inn. Gjenstandssamlingen på Folkemuseet bærer
preg av at det som den gang ble samlet, mer
representerte stilarter og typiske gjenstander for norsk kultur, enn hvordan folk faktisk levde.
Tilgangen på gjenstander sammenholdt
med opplysninger fra offentlige arkiver ga
museet muligheten til å vise et helhetlig
hjem som publikum kan oppfatte som
autentisk. Det er tvilsomt om utstillingen
ville hatt så stor formidlingskraft hvis den
hadde blitt anonymisert og forkledd
gjennom navneendringer og endringer i
detaljer i leiligheten og forklaringer
omkring gjenstander. Den formidlingskraften som ligger i denne autentisiteten, er
viktig for at vi skal kunne dra publikum
med oss og engasjere dem i det vi mener er
vesentlig i fortellingen om norsk boskikk.
Et annet spørsmål er om historien om
Gunda Eriksen, som formidlet på Folkemuseet, dermed er sann og gir et godt inntrykk av hennes liv. Den svenske etnologen
Wera Grahn skriver at selv i situasjoner
hvor museene får tilgang til et samlet materiale så underslås gjenstander og fakta
(Grahn 2005). En grunn kan være, som
hun påpeker, at museene ikke ønsker å
støte noen og dermed idylliserer historien.
En annen grunn kan være det som er
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omtalt som verdighetsperspektivet; respekt
for personen som har levd. Av denne grunn
stilte for eksempel Folkemuseet ikke ut
Gunda Eriksens slitte undertøy eller nattøy.
En tredje grunn kan være hensyn til hva
som skal formidles. Folkemuseet har selvsagt ikke laget en utstilling om Gunda
Eriksens liv, men om hvordan hun bodde –
fordi museet ønsker å formidle boskikk hos
bestemte sosiale grupper. Det er med andre
ord ikke alle deler av hennes liv som er relevant å formidle i den sammenhengen som
hennes leilighet inngår i.
Hvor nær sannheten om et menneskeliv er det i det hele tatt mulig å komme ved
bruk av kun gjenstander og offentlige tilgjengelige opplysninger? Et eksempel på
dette er boken ”Kathe – alltid i Norge”, der
Espen Søbye (2005) på bakgrunn av registerdata, arkivmateriale og historisk statistikk forteller historien om en ung jødisk
pike og hennes familie i Oslo i forkant av
annen verdenskrig. Det er selvsagt heller
ikke her slik at Søbye forteller den hele og
fulle sannheten om Kathe, men bruker
opplysninger fra hennes liv for å fortelle en
bestemt historie, i dette tilfellet om jødeforfølgelsen i Norge. Men ved å knytte historien til autentiske gjenstander og grunnlagsdata får fortellingen troverdighet og formidlingskraft.

En konstruert historie – Ein ny heim i ei
ny tid – 1905
Strategien som ble valgt i utformingen av
1905-leiligheten, var annerledes. Leiligheten er skapt på grunnlag av tidligere faglig arbeid og forskning samt våre fortolkninger av historisk statistikk4 og materiale.
Gjenstandene i leiligheten er i all hovedsak
fra museets egen samling. Vi ønsket ikke å
skape en byleilighet som var representativ
for en bestemt sosial gruppe, men å tyde-

liggjøre et bestemt hjemideal, forankret i
det såkalte ”norskdomsmiljøet”. Med
utgangspunkt i dette lagde vi en presentasjon av hvordan en bestemt type familie
kunne ha bodd rundt unionsoppløsningen.
En sterk interesse for Norges fjerne fortid,
arkeologi, middelalder og den gamle bondekulturen, gjenspeiler seg i innredningen.
Denne nye stilarten var nær beslektet med
tidsånden i den svenske forfatterinnen
Ellen Keys bok Skönhet i hemmet (1897).
Her oppfordres det til å bryte med den
eldre, borgerlige boskikken med mørke,
overfylte rom. Med enkle midler som lyse,
lette farger, kunne hjemmet gjøres mer trivelig.
Vi konstruerte en fortelling som handler om familien Ødegaard, en ung familie
med mor, far og et lite barn. De har også en
hushjelp som bor i leiligheten. Begge er
lærere og innflyttere fra en østlandsdal.
Mor har vært hjemmeværende siden barnet
ble født og har lest Ellen Keys bok, som
kom ut på landsmål i 1903 med den treffende tittelen Gjer heimen din fager! (Koht
1903). Boken har preget de valg hun har
gjort i innredningen av leiligheten. Ekteparet er engasjert i norskdomsrørsla – de
kjemper for landsmålet, har tilknytning til
partiet Venstre og er selvsagt mot unionen
med Sverige. Familien hører hjemme i
middelklassen. De er ikke særlig velstående,
men de er over etableringsfasen. Innboet er
i hovedsak skaffet i perioden 1900–1905,
men de har begge arvet noe fra barndomshjemmene.
Leiligheten ble til som et puslespill.
Fortellingen om familien ble etablert først,
deretter besto arbeidet i å finne de gjenstandene som skulle på plass innenfor den
rammen vi skapte. Det naturlige fraværet
av informanter fra denne perioden gjorde
andre typer kilder desto viktigere, ikke
minst interiørfoto fra private hjem.
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Gjennom etterlysninger i media, fikk
museet samlet inn fotografier fra familier
med samme sosiale bakgrunn som vår konstruerte familie. Sammen med vår egen
fotosamling ga disse oss et godt bilde av
hvordan et nytt hjem, i en ny tid, kunne se
ut. Priskuranter, minnelitteratur, litteratur
om hjeminnredning, samt tidsskrift som
damemagasinet Urd, har også vært viktig
kildemateriale.
Museet har mange gjenstander fra
denne perioden, og store deler av innredningen kommer fra en familie som etablerte seg rundt 1904. Men noen av møblene
ble likevel nyprodusert ut fra gamle møbeltegninger, dette er for eksempel tilfelle med
soveromsmøblementet. Dette ble gjort
fordi det var et mål at møblene skulle se nye
ut, som de faktisk ville vært for denne familien rundt 1905.
Gjennom den kompetansen vi har, og
de samlingene vi besitter, har vi forsøkt å
skape en troverdig fortelling som publikum
kan engasjere seg i. Til grunn for utstillingen ligger det et omfattende analytisk
arbeid, men dette er noe som publikum
ikke ser. Isteden blir publikum invitert til å
vurdere presentasjonen av et middelklassehjem som vi har skapt.5

Observasjon og dialog – Et pakistansk
hjem i Norge – 2002
Det er ikke alltid valg av tidsriktige gjenstander som er problemet, men hvordan vi
skal forstå rollen og funksjonen til ulike
gjenstander. Museet er med andre ord
Til venstre øverst: Dagligstua i leiligheten
”Ein ny heim i ei ny tid – 1905”. Foto:
Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum. Til
høyre nederst: Morgenstell i soverommet hos
en ung familie omkring 1905. Foto: Gabriel
Wilhelm Kielland.
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avhengig av informanter som kan gi oss et
grunnlag for å forstå sammenhengen som
de ulike gjenstandene skal inngå i, om de
har en troverdig plass innenfor den helheten vi ønsker å presentere – med andre ord
gi oss mulighet til å skape en kontekstuell
autentisitet. I utformingen av ”Et pakistansk hjem i Norge – 2002” valgte vi å ta
utgangspunkt i at dette skulle være et
norsk-pakistansk hjem, primært fordi dette
er en befolkningsgruppe som har vært i
Norge siden 1970-tallet, og som i dag derfor er en viktig del av norsk boligkultur. I
en bygård som Wessels gate 15 er det naturlig at også dette er representert.
Våre viktigste informanter var en familie som bor i en leilighet i Oslo indre øst,
med om lag samme størrelse og rominndeling som den vi skulle innrede i Wessels
gate 15. Informantfamilien var ikke tilfeldig valgt. Norsk Folkemuseum kom i kontakt med familien gjennom Internasjonalt
Kultursenter og Museum (IKM), som arbeider med å fremme respekt og forståelse
mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.6 Familien deltok i IKMs prosjekt
Bo i lag, i går og i dag, som dokumenterte
livet i et flerkulturelt borettslag i en gammel bygård i indre Oslo (IKM:1998).
Datteren i familien ble et bindeledd til
de andre familiemedlemmene og deltok
sammen med sin mor i å gi oss den informasjonen vi trengte for å starte planleggingen. Vi fikk etter hvert et godt og nært
forhold til familien, som var svært behjelpelig med å gi oss adgang til sitt hjem. Der
kunne vi avfotografere og dokumentere de
valgene de hadde gjort med hensyn til innredning. Som sammenligningsgrunnlag
besøkte vi også flere andre norsk-pakistanske familier og dokumenterte deres hjem.
Etter hvert startet arbeidet med å finne
gjenstander. Vi kunne selvsagt ikke overta
alle møblene som familien hadde, men

gjorde en avtale med familien om at de
skulle kontakte oss når de byttet ut møbler
og annet innbo, så kunne vi overta det de
hadde tenkt å kaste. Informantfamilien
donerte en del gjenstander fra sitt hjem til
museet – ting de likevel hadde planer om å
skifte ut. Vi oppdaget imidlertid at de noen
ganger hadde anskaffet seg nye møbler uten
å tilby oss de gamle, bl.a. velursofaen fra
1970-tallet som ble byttet ut med en skaisofa. En grunn til dette kan være at de anså
en gammel, slitt sofa som lite museumsverdig.
I arbeidet med denne leiligheten hadde
vi av to grunner behov for å innhente nytt
kildemateriale. For det første hadde vi ikke
fra før av noe grunnlagsmateriale for å
kunne forstå og skape en historie og utstilling av boskikken blant norsk-pakistanske
familier i Oslo. For det andre hadde vi ikke
de gjenstander som skulle til for å skape et
troverdig hjem. Nå er det mange mulige
framgangsmåter hvis målet er å forske på
boskikk blant norsk-pakistanere. Vårt primære mål var imidlertid ikke forskning
som sådan, men å skape en troverdig presentasjon av en leilighet fra 2002 hvor
beboerne er en norsk-pakistansk familie.
Metodevalgene må forstås som virkemidler
for å produsere et resultat som skulle gi en
kontekstuell autentisitet. Informantene vi
benyttet kunne gi en forståelse av det
menings- og bruksinnholdet ulike gjenstander har, i tillegg til å bistå i å finne frem
til de konkrete gjenstandene vi skulle ha i
leiligheten. Samtidig måtte valgene som ble
gjort, kunne forsvares tids- og ressursmessig, i forhold til den tid og kapasitet som
var tilgjengelig.
Vi hadde mange samtaler med familien, og innsamlingen av gjenstander var helt
i samråd med denne pakistanske familien.
Familien ble dermed trukket aktivt med i
forkant av arbeidet, i planleggingen av
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Stua i ”Et pakistansk hjem i Norge – 2002”.
Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.
hvordan leiligheten skulle være og underveis i forbindelse med valg av gjenstander.
Flere av gjenstandene er som sagt gaver fra
deres hjem, men mor og datter deltok på
flere innkjøpsrunder slik at vi kunne få inn
de gjenstandene vi trengte fra bruktbutikker og andre forretninger de selv vanligvis
handlet i på Grønland i Oslo. Vi innførte
begrepet ”samshopping” som metode:
shopping med eller i samråd med familien
ut fra samtaler om hva de selv ville valgt å
kjøpe. På denne måten kunne vi skape et
hjem som var nær opp til virkeligheten,
men uten å formidle historien til bestemte
personer.
Vi konstruerte altså ikke leiligheten til
en bestemt norsk-pakistansk familie, men
skapte en leilighet som var slik at den formidlet deres boskikk. Metoden som ble
valgt, er kvalitativ. Istedenfor et større antall informanter som kunne gi oss flere,
ulike observasjoner valgte vi å bruke få
informanter som vi kunne snakke med og
gi oss fortolkninger og en bredere forståelse
av innredningsvalg. Gjennom utformingen
av leiligheten forsøkte vi ikke å vise hvordan alle pakistanere i Norge har det i sine
hjem, men gi en fremstilling av et mulig
hjem og av innredningsvalg som her er
gjort. For norsk-pakistanske hjem er like
ulike som norske hjem.

Helt sant – Bonytt-hjemmet – 1979
I arbeidet med Bonytt-hjemmet fra 1979 var
vi i en helt unik situasjon. På samme måte
Dobbeltsengen i ”Et pakistansk hjem i
Norge – 2002”. Foto: Anne-Lise Reinsfelt,
Norsk Folkemuseum.
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som med Gunda Eriksen hadde vi her
muligheten til å rekonstruere et hjem som
faktisk hadde eksistert. Vi gikk ikke inn i
en leilighet, tømte den og satte den opp
igjen på museet som med Gunda Eriksens
hjem, men fant hjemmet i magasinet
NyeBonytt fra 1979. Her var det avbildet og
skrevet om en leilighet fra Wessels gate 15.
Beboerne var interiørarkitekten Tove
Kvalstad (f. 1948) og arkitekten Ola Ulset
(f. 1947). Prosessen kan kanskje oppfattes
som liketil: Gitt de mange fotografiene i
NyeBonytt var det bare å gå i gang og sette
opp leiligheten etter bildene. Så enkelt var
det imidlertid ikke. Tove og Ola hadde flyttet fra leiligheten i 1984, og selv om mange
av gjenstandene fortsatt var i deres eie, var
en del kastet eller byttet ut. Folkemuseet
har mye rart i sine magasiner, men IKEAmøbler fra 1970-tallet er ikke det som er
mest holdbart og heller ikke noe som
mange har gitt oss. Museet hadde med
andre ord ingen av gjenstandene som skulle inn i denne leiligheten fra før av i samlingene.
Da museet bestemte seg for å rekonstruere Tove og Olas første hjem i bygården, ble vi invitert hjem til dem for å finne
ut hvorvidt dette var mulig å gjennomføre.
En del møbler, pyntegjenstander og veggbilder fra tiden i Wessels gate 15 var fortsatt
i bruk. Men mange gjenstander lå lagret i
loftsboden, urørt siden flytting i 1984. Et
særdeles godt samarbeid med ekteparet,
førte etter hvert til at nesten samtlige gjenstander som nå er i leiligheten på Norsk
Folkemuseum, har tilhørt dem – noen ble
gitt som donasjon, andre ble kjøpt fra ekteparet.
Et eksempel på dette er fra stuen som i
”Bonytt-hjemmet – 1979” er så tidsriktig
som det kan gå an å få den. Den eneste
gjenstanden som brøt med den øvrige stilen
i hjemmet, var et framskap fra 1700-tallet.

Over: Tove Kvalstads og Ola Ulsets stue avbildet i NyeBonytt, 1979. Foto: Jan
Larsen. Under: Stua i ”Bonytt-hjemmet – 1979” på museet. Foto: Anne-Lise
Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.
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I innredningen av Bonytt-hjemmet var det
viktig å få fram dette, i og med at leiligheten
skulle gjenskape boligen til et bestemt arkitektpar som faktisk hadde hatt det slik. Vi
kunne ha erstattet skapet med et av de
mange hundre som står lagret i magasinene
til Norsk Folkemuseum, men det vi da ville
tape var autentisiteten og den historien som
er knyttet til denne gjenstanden. Ekteparet
Kvalstad og Ulset ønsket i utgangspunktet
ikke å gi avkall på skapet som gjennom flere
hundre år hadde vært i familien Kvalstads
eie. Men etter hvert som leiligheten tok
form så de at de sto i en tidsmaskin. De var
tilbake der de hadde vært i 1979, men det
eneste som manglet var skapet. Ekteparet
tok selv kontakt med museet for å si at de
ville gi fra seg framskapet, for på den måten
gjøre leiligheten fullstendig. De valgte å gi
fra seg skapet med hele dets historie.
Det var dårligere stelt med IKEAmøblene ekteparet kjøpte på slutten av
1970-tallet. Sofagruppen med navnet Pix
fra 1978 med modulstoler i svart stofftrekk,
var gått i oppløsning for lengst. Men etter
mange etterlysninger i aviser og TV, dukket
det opp noen eksemplarer med slitne tekstiler som lot seg kopiere.
Det som formidles, er ikke bare en
visuell autentisitet. Samarbeidet med ekteparet ga også en prosessuell autentisitet, for
eksempel ved at ekteparet selv sto for rødvinsimpregneringen av kjøkkengulvet, slik
de selv hadde gjort det om lag tretti år tidligere. I formidlingen til publikum legges
det også vekt på at det har vært et nært
samarbeid med ekteparet. Publikum skal
med dette få et inntrykk av visuell autentisitet, kombinert med at måten ting er gjort
på er mest mulig lik det ekteparet selv gjorde da de selv innredet sin leilighet på slutten av 1970-tallet.
Alt i alt har denne leiligheten blitt svært
troverdig takket være den rike tilgangen på
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kilder og den nære kontakten museet fikk
med giverne. På samme måte som de andre
leilighetene, gir den en unik fortelling om
boskikk, samtidig som den viser innredning og stilarter som er tidstypiske.

Kildene nær deg – Teak, TV og tenåringer
– 1965
Tittelen på utstillingen av leiligheten fra
1965 henspeiler på noen av de mest typiske trekkene ved tiden: En ny stil i hjeminnredning, fjernsynets seiersmarsj inn i de
tusen hjem og ungdomskulturens gjennombrudd.
Med utgangspunkt i historisk statistikk7 begynte vi planleggingen av innredningen med å konstruere en detaljert historie om menneskene som bor i leiligheten.
Beboerne ble familien Dahl: Far er ingeniør, mor er hjemmeværende med to barn,
hvorav en er tenåring. Begge foreldrene er
medlemmer av Det norske Arbeiderparti,
og det er ikke tilfeldig at det nettopp er 12.
oktober 1965 publikum får møte denne
familien. Einar Gerhardsen går av som
statsminister i Norge for siste gang, og den
sosialdemokratiske gullalderen i Norge er
på mange måter over. Etter en lang periode
med nøysomhet siden annen verdenskrig,
hadde familien Dahl, i likhet med mange
andre i Norge, fått bedre råd. De gjør som
mange andre – de investerer i hjemmet.
Leiligheten pusses opp rom for rom
mellom 1959-1965, og de ønsker seg mest
mulig nytt. En stor investering var anskaffelsen av TV i 1962. Den førte til en
omveltning i hvordan de innrettet dagliglivet og skapte nye behov for innredning og
bruk av stua. Nye, praktiske salongmøbler
og spisestue i teak møbleres med utgangspunkt i TVens plassering.
Når vi er såpass nær i tid og skal rekonstruere et kulturelt miljø som vi kjenner
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godt, er kildene både mange og nær oss.
Intervjuer med informanter, historisk statistikk, samtidig reklamemateriell og innredningslitteratur, skjønnlitteratur, aviser,
ukeblader, og ikke minst gamle, norske
spillefilmer har vært viktige kilder. En
annen viktig kilde har vært private foto.
Gjennom fotoinnsamlingen kom vi i kontakt med mange informanter, som også ga
museet flere av gjenstandene som var avbildet fra de respektive hjemmene.
Et eksempel på dette er innredningen
av barneværelset. Barnet – den oppdiktede
jenta – fikk først navnet Anne. Dette var
begrunnet med at navnet var blant de mest
populære i 1958, det året jenta skulle være
født. I forbindelse med innsamlingen av
gjenstander, var vi ute etter leker og klær
tilhørende en pike født i 1958. En av de
mange som tok kontakt var Tone. Hun ville
gjerne gi fra seg de leker, klær og bøker som
fremdeles var tatt vare på. I voksen alder
hadde hun flyttet med egen familie tilbake
til barndomshjemmet. For å finne fram
gjenstandene hun skulle gi fra seg, måtte
hun opp på loftet og gå gjennom hva som
fantes. Det hun fant var hele sin barndom:
Skolebøker, pysjer, senga, lekene, brev og
kort fra far – alt var der enda. Og: Blant
papirene lå også kvitteringer på større innkjøp til barnerommet. Givergleden var stor
og hun kunne fortelle om gjenstandene og
hva de betydde for henne. Kontakten med
henne gjorde det naturlig at Anne skiftet
navn til Tone.
Utformingen av leiligheten avdekket en
sterk interesse hos publikum for utstillingsarbeidet. Det å etablere kontakt med publikum for å innhente gjenstander er krevende, men gir også stor verdi i form av den
informasjonen vi får om norsk boskikk.
Samtidig får vi også inn de gjenstander vi
har behov for. Av og til kan problemet med
dette være at vi kan få en skjevhet i infor-

Over: Spisestue i 1964 hjemme hos giver. Foto: Privat eie. Under: Spisestuen på
museet. Foto: Anne-Lise Reinsfelt, Norsk Folkemuseum.
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Til venstre: Familien Hannevik fikk i 1964
besøk av det danske Obosbladet ”Boligen” i
sitt hjem på Manglerud i Oslo. Far i huset ble
her presentert som ”en gennemsnitsnordmand”. Foto: ”Boligen” 1964. Til venstre
under: Familien Hannevik besøker leiligheten fra 1965 under utstillingsåpning i 2007.
Foto: Birte Sandvik, Norsk Folkemuseum.
hold til det som skulle vises og fortelles om
familien Dahl.

Oppsummering
Innledningsvis var et av spørsmålene de
ulike strategier for innhenting av kildemateriale, og hvordan de ulike mulighetene og
strategiene i innsamlingsarbeidet preget
innredningen av leilighetene.
• For å lage presentasjoner av boskikk i
bygården har vi vært avhengige av givere
og av historier. Som vist over har vi fått
gjenstander fra tre ulike kilder:
• Fra givere som både bidrar med gjenstander og fortellinger
• Fra dødsbo hvor museet har hatt mulighet til å velge hele eller deler av bo som
kan brukes til å forme bestemte utstillinger
• Gjenstander som finnes i våre samlinger

masjonstilgangen, og dermed legge gale
premisser til grunn for utstillingene. I
arbeidet med 1965-leiligheten var det
imidlertid flere ulike typer kilder som
denne direkte informasjonen kunne veies
mot, og vi kunne derfor være mer sikker på
å ”treffe” i utformingen av leiligheten, i for-
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Gitt beskrivelsene over er dermed også historiene knyttet til gjenstandene og leilighetene av tre ulike typer:
• Faktiske historier fra familier og enkeltpersoner som vi gjenforteller gjennom
leilighetene/utstillingene
• Anonymiserte historier hvor utgangspunktet er intervjuer og kildemateriale
fra noen enkeltmennesker og familier,
men hvor informantene ikke gjøres
kjent for allmennheten
• Konstruerte historier som bygger på museets eget faglige arbeid over tid, og hvor vi
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har benyttet en kombinasjon av resultater
fra forskning og eksisterende historisk statistikk og historisk kildemateriale
Det er også slik at det er en nær sammenheng mellom hvilke typer givere vi har, og
hvilke typer historier vi kan formidle. Dette
er kortfattet vist i tabellen under.
For å kunne formidle historier som er
autentiske i den forstand at de har sitt
utspring i noen faktiske personer, så er
museet avhengig av givere som enten selv
kan fortelle eller som vi kan fortelle om ut
fra de etter hvert omfattende opplysningene som er tilgjengelige gjennom historisk
statistikk og annen offentlig tilgjengelig
informasjon. Mens det første er tilfellet i
”Bonytt-hjemmet – 1979” er det siste tilfellet i leiligheten og utstillingen av Gunda
Eriksens hjem.
Anonymiserte historier vil fremstå som
mindre autentiske og mer generaliserte for
publikum, og har et annet og ofte mer
mangfoldig utgangspunkt når det gjelder
givere. Dette gjelder særlig utstillingen ”Et
pakistansk hjem i Norge,” selv om den
hadde utgangspunkt i en faktisk familie.
Det autentiske er likevel til stede som et
fundament i form av gjenstander og hvordan de formidles.
Konstruerte historier er i større grad
avhengig av den forskningen som er utført
og de gjenstander som over tid er samlet inn.

Faktiske historier

Anonymiserte historier
Konstruerte historier

Givere
-Bonytt-hjemmet– 1979

-Et pakistansk hjem
i Norge – 2002
-Teak, TV og
tenåringer –1965

På mange måter er dette derfor et arbeid
som gir en test på den faglige utviklingen
ved museet og dets samlinger. Kravene til
autentisitet i valg av gjenstander og
sammenhengen de inngår i, kan ikke betraktes bare ut fra det kildegrunnlaget informantene gir. Kompetansen blant ansatte og
forskning på feltet vil også være viktig.
Det andre spørsmålet i denne artikkelen er knyttet til utfordringer ved å skape
troverdige representasjoner av norsk bolighistorie. Utstillingsarbeid er mer formidling enn forskning. Men vi både utfører
forskning og bruker forskningsresultater
som grunnlag for å skape utstillinger som
kan gi et godt bilde og en troverdig representasjon av det vi skal stille ut. I tillegg er
vi nødt til å arbeide på en måte som gjør at
publikum oppfatter våre utstillinger som
troverdige. Som vist over handler dette om
hvordan vi makter å formidle at arbeidet er
utført på en faglig forsvarlig måte – noe
som gjør at vi må kunne eksponeres for
forskning, men som også setter krav til
utstillingenes autentisitet.
Det som er vist over, er at kravet til
autentisitet ikke kan oppfattes endimensjonalt, men omfatter hva gjenstandene er,
hvordan de brukes og hvilke sammenhenger de inngår i og hvordan de oppfattes.
Ulike gjenstander og ulike innsamlingsstrategier vil imøtekomme kravene til autentisitet på ulik måte. Men samlet sett bør de gi

Dødsbo
-Vaskekonen
Gunda
Eriksens hjem– 1950

-Ein ny heim i ei
ny tid –1905

Gjenstandssamling

-Teak, TV og tenåringer – 1965
-Ein ny heim
i ei ny tid – 1905

Hjemme igjen

61

TfK 2-2009 ombrukket:TfK 1-2-2007 25.05.09 13.49 Side 62

faglig troverdighet og utstillinger som kommuniserer godt med publikum.

Noter

1. Den siste leiligheten som er innredet, ”Slik vil vi
bo – 1935”, er ikke omtalt i artikkelen siden den
ble åpnet etter at artikkelen ble skrevet.
Leiligheten ”Et dukkehjem – 1879” er heller
ikke omtalt i artikkelen, fordi jeg ikke var involvert i arbeidet med denne.
2. Dette arbeidet ble ledet av sivilarkitekt Jens
Treider.
3. Kjøpet ble formidlet av overformynderiet.
4. Statistisk sentralbyrå,
http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/
index.html
5. Det er nærmere redegjort for arbeidet med leiligheten i en upublisert rapport (Bing, VoldHalvorsen, Sandvik og Kjos, Norsk
Folkemuseum 2003).
6. www.museumsnett.no/ikm/
7. Statistisk sentralbyrå,
http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/
index.html
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