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Erfaringer
Hva har du lært?

Falstadsenteret har erfart at museet er en viktig møteplass. Det er viktig å skille
mellom integreringstiltak rettet mot deltakere «her og nå» og mer langsiktige
ambisjoner om å drive identitetsbygging som skal forme fremtidens fortellinger
om tilhørighet og mangfold i samfunnet vårt. På mange måter er selve veien –
menneskemøtene her og nå – viktigere enn resultatet, det vil si enn utstillingen
møtene skal lede til.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Dette prosjektet er et pågående og dynamisk prosjekt, der vi stadig bygger videre
på de erfaringene vi har gjort oss. Resultatet vil underveis bli implementert
i undervisningspraksisen ved Falstadsenteret. I et nytt prosjekt der vi bruker
asylsøkere som informanter, vil vi gjøre et grundigere forarbeid for å skape så gode
intervjusituasjoner som mulig.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Erfaringene fra dette prosjektet har bidratt i videreutviklingen av
undervisningsopplegg nyttet til voksenopplæring. De har også fått oss til å diskutere
både etiske og politiske problemstillinger knyttet til inkluderingsarbeid som vi
allerede har dratt nytte av i andre prosjekter.

Hva er dine beste råd?

Planlegg godt! Og vær åpen for å endre planer og ideer underveis i prosessen. Det
beste resultatet er sjelden akkurat som man forestilte seg på forhånd.

Hva er det viktigste verktøyet?

Det viktigste verktøyet i arbeidet med dette prosjektet har vært menneskene
som har vært involvert: dyktige museumspedagoger og et tverrfaglig nettverk av
kontakter og ressurspersoner som kan bidra i arbeidet.

”

[W]e must begin to view museums not as saviours, but as
sites of struggle for migrant populations”
(Lynch 2016:238).

I museumslandskapet i dag er begrepene deltagelse
(participation) og inkludering (inclusion) globalt
anerkjente hedersbetegnelser som de fleste museer
ønsker å smykke seg med.1 Hva ligger i begrepene,
og hvordan kan et norsk museum i et spredtbygd
strøk være en arena for positiv identitetsbygging
gjennom en utstilling om flukt? I 2018 mottok
Falstadsenteret midler fra Museumsforbundet til
utviklingsprosjektet «Fortellinger om flukt. Museet
som arena for positiv identitetsbygging». I denne
artikkelen vil vi beskrive prosjektet i lys av senterets
undervisningsarbeid og strategiske satsning på
temaet flukt, og diskutere hvorvidt det har bidratt
til å skape en arena for positiv identitetsbygging:
Har vi lyktes med å skape inkludering? Og hvordan
og i hvilken grad har unge flyktninger og asylsøkere
faktisk deltatt i utstillingsprosjektet?
Falstad – museum, minnested og
undervisningsarena
Stiftelsen Falstadsenteret på Ekne i Levanger
kommune er ikke et «vanlig» museum. Det er også
et nasjonalt minnested fra andre verdenskrig og et
av Norges sju freds- og menneskerettighetssentere.
Falstadsenteret rapporterer til Kunnskapsdepartementet, og mandatet er å drive undervisning
og opplæring i fangehistorie fra andre verdenskrig
og menneskerettigheter. Hvert år kommer over
sju tusen ungdoms- og videregående-skoleelever
fra hele Trøndelagsregionen til Falstad for å lære
sammen med senterets pedagoger. Senteret har
siden 2006 vært lokalisert i det som i årene 1941–
45 var hovedbygningen til SS Strafgefangenenlager
Falstad. Falstad fangeleir var en av de største
nazistiske leirene i Norge, og i løpet av krigen ble
over to hundre mennesker – de fleste russiske og
jugoslaviske krigsfanger – henrettet og gravlagt i
Falstadskogen. Falstadbygningen ble imidlertid ikke
bygget som fangeleir, og den har en mangslungen
historie: Huset ble bygget i 1920-årene som en

del av Falstad Opdragelsesanstalt for vanartede
guttebørn. I årene 1945–49 fungerte det som
landsviksfengsel under rettsoppgjøret og fra
1950-årene til 90-årene var det igjen skoledrift på
Falstad. Falstadsenteret er en egnet arena ikke bare
for å formidle historiske hendelser in situ, men også
for å problematisere historiebruk. Hva er historie?
Hvem sin historie skal vi fortelle? Og hvorfor skal vi
fortelle akkurat den historien?
Historie dreier seg om mennesker. I senterets
undervisningsplattform er en mikrohistorisk
tilnærming et sentralt pedagogisk verktøy. Med
det mikrohistoriske perspektivet har senteret
siden oppstarten både i undervisning og formidling
tatt utgangspunkt i enkeltpersoner for å formidle
historie om andre verdenskrig. Teorien er at
man gjennom enkeltmenneskers fortellinger kan
oppdage strukturer, og at å «bli kjent» med fortidens
mennesker skaper en historieinteresse. Målet er at
interessen skal vekke refleksjonsevnen og gi elevene
– eller museumspublikummet – assosiasjoner til
forhold i sin egen samtid, og til å diskutere hva
det vil si å leve og delta i et demokratisk samfunn
(jf. Kvande og Naastad 2013; Lenz og Risto Nilsen
2011).
Som freds- og menneskerettighetssenter er det
viktig for Falstadsenteret å drive et undervisningsog formidlingstilbud der vi òg inkluderer dagsaktuell tematikk, særlig der historien kan fungere som
et bakteppe for diskusjoner og samtaler. Vi ønsker
å skape en inngang som gir publikum mulighet til å
reflektere over sin egen historie, sin egen samtid og
sin egen rolle i samfunnet. Falstadsenteret har siden 2006 i økende grad brukt studieutstillinger som
en viktig undervisningsressurs. En studieutstilling
er spesielt rettet mot ungdom og skoleelever, og
designet for å brukes som grunnlag i et fire-timers
undervisningsopplegg som Falstadsenteret hvert år
tilbyr skoler i regionen.2 Høsten 2018 åpnet Falstadsenteret første del av studieutstillingen Fortellinger
om flukt. Den har en mikrohistorisk tilnærming og
fokuserer på åtte enkeltmennesker, og fellesnevne-

1 Jf. for eksempel Nina Simons innflytelsesrike bok The Participatory Museum (2010) eller det internasjonale forskningsnettverket
The Inclusive Museum. Se: https://onmuseums.com/.
2 Studieutstillingen Kjære born og andre (2015–18) fortalte for eksempel om åtte enkeltmennesker som satt i Falstad fangeleir
under andre verdenskrig med et felles omdreiningspunkt rundt brev og brevskriving.
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i perioden 2018–21 er temaet flukt. Et av målene
med satsningen er at historier og temaer hentet
fra Falstads historie skal knyttes opp mot flukt- og
migrasjonsspørsmål i samtiden. For å belyse migrasjon som et samtidsfenomen, søkte Falstadsenteret
i 2018 Museumsforbundet om økonomisk støtte til
å arrangere to workshoper. Ideen for workshopene
var å invitere mennesker med flyktning- og
innvandrerbakgrunn inn i museet slik at de kunne
bidra både til dokumentasjons- og utviklingsfasen
av studieutstillingens samtidsdel. Igjen var et
mikrohistorisk perspektiv inngangen: Ønsket om
å synliggjøre livene til enkeltmenneskene bak
vår samtidsdiskurs’ dehumaniserende ord som
flyktningstrøm, flyktningkrise og migrasjonsbølge
for å vise at også migranters fortellinger er historie
– og en del av vår felles historie i Norge i dag.
I søknaden til Museumsforbundet formulerte vi
følgende målsetning for workshopene:
Undervisning i borggården på Falstad.
Foto: Ole Martin Wold 2018

ren er at de åtte personene på en eller annen måte
måtte flykte i tiden like før, under eller like etter
andre verdenskrig. Fluktfortellingene blir presentert gjennom tekst, historiske fotografier, grafiske
kart og tegninger i åtte utstillingsmoduler. Tegneserie-estetikk er en sentral del av formspråket.
Fortellinger om flukt har et mer eksplisitt samtidsperspektiv enn tidligere studieutstillinger. I tillegg til de åtte modulene om andre verdenskrigs
flukthistorier, inneholder utstillingen en videoinstallasjon som i et eget, lukket refleksjonsrom tematiserer dagens flyktningers møte med norsk mottaksbyråkrati. Midt i utstillingsrommet er det dessuten
plassert en treskulptur som fungerer både som
sittemøbel og kildebank for nåtidige kilder som nyhetssaker, twittermeldinger, bilder, etc. Utstillingen
har også noen nesten tomme vegger som i løpet av
2019 skal fylles ved å inkludere fortellingene til enkeltmennesker som har flyktet til Norge etter andre
verdenskrig.
Deltakelse og inkludering – å lage
utstilling om og med flyktninger
Studieutstillingen Fortellinger om flukt er et direkte
resultat av en strategisk satsning: Et av de overordnede satsningsområdene ved Falstadsenteret

Workshopene vil gi deltakerne innføring i
museologi, utvikling av narrativ, og kunnskap om
hvordan et museum kan bruke si samfunnsrolle
til å fortelle viktige historier. Utstillingen vil gi
museumsbesøkende anledning til å bli kjent med
enkeltpersoner, deres erfaringer, dokumenter og
gjenstander som har prega personer på flukt til
Norge.3

Veien fra idé til gjennomføring er en sårbar fase for
ethvert prosjekt. Hvordan invitere inn og bli kjent
med en publikumsgruppe vi har lite kjennskap til?
For å kunne gjennomføre workshoper med god
faglig og sosial kvalitet, bestemte vi oss for å bruke
prosjektet «Kulturmøter», som Falstadsenteret
siden 2017 har utviklet i samarbeid med forfattere og
filmskapere med støtte fra Utlendingsdirektoratet.
«Kulturmøter» består av helgesamlinger ved
Falstadsenteret hvor ungdommer i regionen
og ungdom ved asylmottak møtes og blir kjent
gjennom å arbeide med kreative uttrykksformer. De
to workshopene i prosjektet «Fortellinger om flukt»
ble gjennomført høsten 2018 og våren 2019. De
har handlet lite om museologi, men desto mer om
utviklingen av narrativ og kunsten å fortelle.
Den første workshopen utforsket filmmediet

3 Jf. søknaden «Fortellinger om flukt. Museet som arena for positiv identitetsbygging» (2018).
4 Workshopen ble arrangert i samarbeid med Filmbussen, og ledet av filmregissør Hallvar Witzø og instruktører fra Midtnorsk
Filmsenter.
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som en måte å fortelle personlige historier på.
I løpet av en helg fikk tjue ungdommer, ti unge
gutter som har flyktet til Norge fra Afghanistan
og ti øvrige deltakere, prøve seg som filmskapere,
godt veiledet av profesjonelle filmregissører og
-produsenter.4 Deltakerne ble delt inn i to grupper
som laget hver sin film. Samarbeid og fiksjon
snarere enn enkeltdeltakernes «biografier»
kommer til uttrykk i filmene, som dermed ikke
reflekterer ett enkeltmenneskes perspektiv eller
personlige erfaringer, men er basert på flere
deltakeres opplevelser, tanker og forestillinger. Den
ene filmen, Brevet, gir et realistisk portrett av en
gutt i et flyktningmottak.5 Hvordan er det å leve
alene, langt hjemmefra, med stor utrygghet om
fremtiden? Hvordan er det å vente på svar om du
skal få bli i Norge, eller om du skal sendes tilbake
til en krigssone? Hvordan er det å oppleve at dine
venner blir sendt ut av landet? Gjennom hele
workshopen var det deltakernes ideer og deres
ønske om å formidle hvordan det er å leve i en håpløs
situasjon som var motivasjonen bak filmprosjektet.
Deltakerne var selv manusforfattere, skuespillere og
regissører. Brevet kan betraktes som et viktig bidrag
i debatten rundt hvordan byråkratiet behandler

sårbare mennesker som kommer til Norge. Filmen
vil få en viktig plass i studieutstillingen Fortellinger
om flukt.
Den andre workshopen utforsket temaet flukt
gjennom kreativ skriving. Denne gangen var det til
sammen seksten deltakere, og ungdommene hadde
en mer variert språklig og kulturell bakgrunn enn på
første workshop. To forfattere ledet workshopen,
den ene på norsk og den andre på farsi.6 Ved å
tilby veiledning på flere språk, og muligheten til
å skrive på eget morsmål, forsøkte vi å dempe
språkbarrierer. Deltakerne arbeidet med skriving i
ulike litterære sjangre. Falstadsenteret har samlet
inn alle tekstene, men det er ennå ikke tatt stilling
til hvilke tekster som skal stilles ut eller til hvordan
de bør presenteres.
I tillegg til deltakernes egne fortellinger i
tekst og film slik de har kommet til uttrykk på de
to workshopene, gjennomførte Falstadsenteret
i løpet av den siste workshopen videointervjuer
med samtlige deltakere. Det uttalte formålet med
intervjuene var å samle inn deltakernes muntlige
refleksjoner om sin egen flukthistorie eller om
temaet flukt. En av Falstadsenterets pedagoger
ledet intervjuene i samarbeid med en tolk og en

Utsnitt av utstillingen Fortellinger om flukt med treskulptur til høyre. Foto: Falstadsenteret

5 Lenke til filmen: https://vimeo.com/311455116.
6 Workshopen ble arrangert i samarbeid med og ledet av Ingrid Storholmen og Asieh Amini. Fotograf Javad Montazeri var også med
for å dokumentere workshopen.
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Fra workshop ved Falstadsenteret. Foto: Javad Montazeri

miljøarbeider, mens en fotograf gjorde filmopptak.
Intervjuene ble gjort på grunnlag av en intervjuguide
som vektlegger fleksibilitet; intervjuobjektene
får selv velge hva og hvor mye de ønsker å dele
om sin forhistorie. I intervjuene kom det frem
til dels svært personlige historier fra krigssoner,
fluktsituasjoner og fra en håpløs tilværelse på vent
i Norge. Intervjueren tolket det flere av deltakerne
fortalte som et rop om hjelp – en bønn om at
noen i det norske samfunnet skulle hjelpe dem
ut av den vanskelige situasjonen de befinner seg
i akkurat nå. Falstadsenteret arbeider i skrivende
stund med å oversette deler av intervjumaterialet.
Vi har foreløpig ikke klarlagt hvordan vi skal bruke
intervjuene, men vi har kunnet konstatere at de
bringer med seg en rekke problemstillinger både
av historiedidaktisk, museumspedagogisk og etisk
karakter.
Veien er målet?
Hva skjer med ei utstilling om flukthistorier fra andre
verdenskrig når samtidsperspektivet hentes inn
og levende mennesker involveres? Har prosjektet
lyktes med å skape deltakelse og inkludering i
praksis? Hvem har i så fall deltatt, og hvem og hva
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er inkludert?
I søknaden til Museumsforbundet beskrev
vi ønsket om å gjøre et dokumentasjonsarbeid i
samarbeid med flyktninger og andre ressurspersoner
for å framskaffe muntlige beretninger, skriftlig
materiale, gjenstander og annen dokumentasjon
som setter fokus på flukt i samtiden. Resultatet skulle
synliggjøres i den ferdigstilte utstillingen Fortellinger
om flukt. Samtidig understrekes det i søknaden at
selve prosessen med å lage utstillingen var et minst
like viktig mål med prosjektet som sluttresultatet.
Den «positive identitetsbygginga» skal, ifølge
søknaden, skje både underveis i prosessen og etter
at utstillingen er ferdigprodusert. Veien er vel så
viktig som målet, med andre ord.
Etter å ha gjennomført de to workshopene, er
fokuset på «veien» den mest positive erfaringen
Falstadsenteret sitter igjen med. Både under
planleggingen og gjennomføringen la vi stor vekt
på å skape en god og trygg sosial atmosfære – et
godt sted å være der deltakerne i størst mulig grad
kunne møtes som likeverdige og bygge relasjoner
på tvers av språklig og kulturell bakgrunn.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var at vi lyktes
med å skape en stemning der alle deltakerne,
uavhengig av bakgrunn, følte seg inkludert. Vi tror

”

Til tross for at ungdommene sto fritt til å velge hva de skulle
fortelle, er det vanskelig å se på intervjuene som en
inkluderende arena for positiv identitetsbygging for
de unge intervjuobjektene.

og håper at god, gammeldags gjestfrihet og en idé
om at vi inviterer «hjem» til museet bidro til å skape
en arena der det kjennes riktig og viktig å dele sin
historie. «Alt begynner med en prat og en samling»,
som en av deltakerne uttrykte i evalueringen
etterpå.
Men er det slik at det å skape gode inkluderingsarenaer der og da er nok til å bidra til positiv
identitetsbygging for unge mennesker som bor i
asylmottak? Museumsforskeren Bernadette Lynch
påpeker at
Increasingly, people who work in museums, perhaps
more than any other sector of the population, are
making social inclusion the hallmark of their own
and their institution’s identity. For many museum
staff, social inclusion functions as a kind of fantasy.
Like any fantasy, it tells us more about its subject
than its object. And, like any fantasy, it distorts the
very object it believes it desires (Lynch 2017:235).

Og til tross for at både deltakernes og samarbeidspartenes tilbakemeldinger var positive, så viser
kanskje også workshopene – i tråd med Lynchs
påstand – at ideen om museet som inkluderingsarena
for unge asylsøkere er en fantasi vi som
museumsansatte klynger oss til. Den sier kanskje
mer om «oss» enn om «dem». Videointervjuene
ble i alle fall en nådeløs påminnelse om at for
mennesker som har flyktet fra krig og konflikt og
venter på oppholdstillatelse i et nytt land, er veien
slett ikke målet.
For hva hjelper det å bli inkludert og
lyttet til for en helg om sluttresultatet blir
avslag på asylsøknaden? I gjennomføringen av
videointervjuene blottla sårbare unge mennesker
sin personlige historie, en historie som for mange
av dem var preget av grov vold. På et for dem ukjent
sted ble de oppfordret til å dele sine minner med en
institusjon som skal bruke historiene i en utstilling
og drive undervisning for skoleelever. Til tross for

at ungdommene sto fritt til å velge hva de skulle
fortelle, er det vanskelig å se på intervjuene som
en inkluderende arena for positiv identitetsbygging
for de unge intervjuobjektene. For Falstadsenteret
har intervjuprosjektet imidlertid vært en positiv
erfaring i den forstand at det har satt i gang en
selvransakelsesprosess internt om hva slags
museum vi vil være. Vi har i større grad stilt oss
selv kritiske spørsmål til hvordan og hvorfor vi skal
arbeide for og med flyktninger og asylsøkere.
Det selvkritiske blikket har hjulpet oss til å se at
Falstadsenteret i sin prosjektsøknad blander faglige,
pedagogiske og aktivistiske begrunnelser for å holde
workshops for personer med flyktningbakgrunn:
På den ene siden argumenterer vi i søknaden fra
et historie-didaktisk ståsted med et ønske om å
aktualisere vårt historiske kildemateriale og de
åtte nærmere 80 år gamle fluktfortellingene med
materiale og fortellinger fra vår egen samtid. På
den andre siden hadde vi en politisk agenda med
ønsket om å få frem «flyktningers stemme» – å
vise enkeltmenneskene bak en dehumaniserende
diskurs om flyktninger og innvandrere som preger
det offentlige ordskiftet. I tillegg fremmer vi også
et ønske om å drive «opplysningsarbeid» mot en
bestemt målgruppe, unge flyktninger. For selv
om vi forklarer at et viktig mål med arbeidet er å
gi «museumsbesøkende anledning til å bli kjent
med enkeltpersoner, deres erfaringer, dokumenter
og gjenstander som har prega personer på flukt
til Norge», er det i store deler av søknadsteksten
implisitt at identitetsbyggingen er noe som først og
fremst skal skje hos deltakerne i workshopen. Den
skal hjelpe deltakerne til å forstå hva et museum
er, til å skjønne hvordan og hvorfor man stiller ut
historier og til å bruke utstillingen for å uttrykke sine
erfaringer. Slik kan man si at Falstadsenteret med
dette prosjektet nører opp under forestillingen om
museet som minoriteters «reddende engel», en
forestilling blant andre Bernadette Lynch retter et
kritisk søkelys mot (Lynch 2016).
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Flukthistorier – for hvem?
En utfordring i det norske demokratiet i dag er at ikke
alle har like forutsetninger til å delta i den offentlige
samtalen. I politiske styringsdokumenter gis
kulturen generelt, og museer spesielt, en viktig rolle
i å skape bredere deltakelse. Noe av nøkkelen til en
bredere deltakelse ligger i å «styrkje befolkninga sitt
eigarskap til samfunnets fellesarenaer», heter det
i den nye kulturmeldingen.7 Historiske museer er
betydningsfulle fellesarenaer med et særlig ansvar
for å utvikle seg slik at historie- og kulturformidling
bidrar til å fremme, ikke å stenge for, integrering. For
å få eierskap og bli motivert til å bidra i samfunnet,
er det vesentlig at hele befolkningen får ta del i og
være med på å forme vår felles historie.
Etter å ha gjennomført workshopene, ser
ideen om den ferdige studieutstillingen Fortellinger
om flukt ganske annerledes ut enn da vi søkte
Museumsforbundet om midler til prosjektet. Det
kommer ikke til å bli et symmetrisk forhold mellom
fortids- og nåtidsdelen. De åtte personhistoriene
fra andre verdenskrig vil nok heller ikke speiles
med åtte enkeltmenneskers historie om å komme
som flyktning til Norge. På forhånd hadde vi en
tanke om at de involverte asylsøkernes stemmer
skulle komme direkte til uttrykk i utstillingen, med
minimal kuratering fra Falstadsenteret. Slik ønsket
vi å bryte med en tradisjonell måte å lage utstilling
på, der primærkildene blir kuratert og tilrettelagt
av utstillingsdesignere og kuratorer før de blir vist i
utstillingen. Vi ønsket at deltakerne skulle få innsikt
i museologiske arbeidsmetoder og utfordringer,
samt, viktigst, et eierskap til de ytringene som stilles
ut.
Per nå sitter Falstadsenteret på ulike typer
materiale som workshopdeltakerne har forfattet
– fiksjonsfilm, «litterære» tekster og audiovisuelle
vitnesbyrd – som vi ikke har besluttet hvordan vi skal
gå videre med. Men vår tilnærming til materialet og
til aktørene som «eier det» har endret seg. Slik vi
ser det nå, er det ikke de unge asylsøkerne som først
og fremst er målgruppen for inkludering og «positiv
identitetsbygging». Vi har som museum et ansvar
for å integrere deres perspektiver på migrasjon
i vår utstilling, til å la uttrykkene og stemmene
være en del av det materialet som sammen skal
forme vår felles historie. Dette ansvaret har vi ikke
fordi vi skal inkludere «dem», men for å vise den
gjengse skoleelev og museumsbesøkende en viktig
del av det norske samfunnet og norsk identitet i

dag. Og slik håper vi at utstillingen kan bidra til å
«gi flyktningerfaringer en resonans i den norske
bevisstheten», som Cora Alexa Døving uttrykker
det, og til å utvide vårt begrep om hva Norge
er og hvem som har del i vår nasjonale historie
(Døving 2009:153). Dette er en lærdom som hele
befolkningen er målgruppe for.
Samtidig har vi med dette prosjektet åpnet
museet vårt for en spesifikk publikumsgruppe
– unge asylsøkere. Vi har fått tilgang til noen
historier som også trenger andre mottakere
enn museumsgjesten. Workshopene, og især
videointervjuene, har gitt oss et forvaltningsansvar
som er uvant for et museum, og som vi må bruke
mer tid på å finne ut av hvordan vi skal håndtere.
I våre fremtidige inkluderingsprosjekter håper vi
uansett at erfaringene fra dette prosjektet skal
hjelpe oss å skille mellom inkluderingstiltak rettet
mot deltakere «her og nå» og mer langsiktige
ambisjoner om å drive identitetsbygging som skal
forme fremtidens fortellinger om tilhørighet og
mangfold i samfunnet vårt.

7 Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida, kap. 11.
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