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Kruset
• Innlemmet i samlinga ved Norsk 

Folkemuseum i 1976

• Første gjenstand knyttet til 
arbeidsinnvandringen som startet på slutten 
av 1960-tallet

• Gitt til museet av bakermester Haakon Hals 
(Baker Hansen i Oslo), som hadde fått det av 
en ansatt

• Katalogkortet navngir den ansatte som
Muhammed Amin («pakistaner» og 
«fremmedarbeider»), produsent (Pakpor) og 
produksjonssted («Pakistan» og «Karachi?») 

• Ikke trukket fram i forbindelse med museets 
seinere arbeid med å dokumentere og 
formidle pakistansk innvandring til Norge 
(på 2000-tallet)

NF.1976-0847. Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum. CC BY-SA 4.0



Produsenten: 
Pakpor china

• Etablert ved hjelp av tyske bistandsmidler 
på 1960-tallet (katalogkort)

• En periode med omstrukturering i tysk 
porselensindustri

• Minerals Yearbook 1972 nevner «Pakpor
Ceramics» i Lalamusa, Gujrat

• Lalamusa/Gujrat opphavsområde for mange 
pakistanere i Norge

• Askebeger, påtrykk «Hotel Intercontinental, 
Rawalpindi, West Pakistan» kan tyde på 
virksomhet før 1970



Foliedekoren
• Samme motiv funnet på tysk porselen:

• Servise, Bareuther, muligens 1930 – 40-
tallet, men speilvendt

• Medaljong, Tettau, 1974 Foliedekor fra 
Leipold, som også leverte til andre 
produsenter

• Identisk motiv som kruset, noe forskjell i 
fargenyanser

• Endring i motivets konnotasjoner / 
sammenhengen de inngår i over tid.



Hanken, form
• Formet som en kvinnefigur som strekker 

seg bakover

• Amerikansk, militært «macho» minnekrus
(1970-tallet)

• «The beer mug of course has a nude 
woman as the handle»

• Drikkekanne (1836) med bakkantine som 
håndtak

• «Denne kanne Til hørrer Mig Kittil Asle 
søn og til lige Ambiør Tollefs Datter 
gennem Aaret 1836»



Hanken, dekor
• Annen dekorteknikk enn hovedmotivet

• Assosiasjoner til sørasiatisk estetikk 
(sminke, hår, merke i pannen, 
navlesmykke)

• Tildekket/nesten avkledd?

• Blander dekorative element og utforming 
som (kan) oppleves som motstridende

• Utfordringer knyttet til kulturell 
oversettelse



Arbeidsmigranten
• Sårbar fase for arbeidsmigrantenn

• Uforutsigbart og vilkårlig
• Avhengig av «hjelpere» og informasjon
• Fast jobb nøkkel til varig opphold

• Muhammed Amin venter sin familie til 
Oslo for å bli = permanent 
arbeidstillatelse

• «Amin uttrykker stolthet over produktet, 
og forærte det til giveren som et uttrykk 
for Pakistans fremskritt og dyktighet» 

Foto: Henrik Ørsted/Oslo Museum, 1975. CC 3.0



Bakeren
• Baker Hansen startet å ansette

innvandrere på 1970-tallet

• Vanskelig å få nordmenn til å gjøre jobben

• Arbeidsinnvandrerne «villige og 
takknemlige»

• Mannsdominert arbeidsplass, med 
maskulin kultur

• I retrospekt knyttes kruset, med sitt 
seksuelt ladete uttrykk, til denne 
maskuline kulturen 

• Gir kruset til Norsk Folkemuseum, 
sammen med en serie bilder fra
virksomheten på tidlig 1900-tallet

Foto: Narve Skarpmoen/Norsk Folkemuseum, ca. 1915. CC PDM



«Museet skal ikke bare samle på det som er pent»

• Kruset «forferdelig»
• «Den type porselen som på den tiden ble solgt på bygdene»

• Tydeliggjør distinksjoner knyttet til klasse, by-land, kjent-fremmed

• Gave gitt i takknemlighet

• Museene skal «etterstrebe å framvise forskjellighet og mangfold i det 
norske samfunnet» - Carsten Hopstock



Fortellinger om migrasjon og mobilitet

• Kruset – flytter seg i rom

• Formen – endring i kontekst

• Motivet – nye konnotasjoner, «kulturell oversettelse»

• Produksjonen – omstrukturering, global økonomi

• Menneskene – tilpassing til nye vilkår, nye muligheter



Lokale fortellinger
Kruset rommer fortellinger om migrasjon og 
mobilitet

Kruset forteller om mobilitet og globale 
prosesser i kraft av sin materialitet, og i sin 
virkning på andre aktører

Unikt, som første gjenstand i museet

Må de lokale fortellingene eies av 
lokalsamfunnet for å være relevante i 
museenes arbeid?

Ligger det et potensiale i det som motsetter 
seg eierskap?



Takk for meg!

Thomas.Walle@misf.museum.no

926 22 055

https://www.linkedin.com/in/thomas-michael-walle-89815236/
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