
Amerikakoffert og mobiltelefon 

Vestnorsk utvandringssenter
Lena Eikeland Kutschera og Åshild Sunde Feyling Thorsen

– identitetsbærende gjenstander ved migrasjon



Erfaringer

Hva har du lært?
Vi hadde svært interessante møter med flyktninger, og har lært at selv små og enkle 
grep kan gi nye perspektiver i en formidling. Det er egentlig ikke nødvendig med 

digital formidling, fortellingene er viktigst. 

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
Vi vil gjerne lage flere slike prosjekt for å sette vår hovedtematikk, migrasjon og 
kulturmøte, i perspektiv. I et nytt prosjekt vil vi velge en annen gruppe, og gjerne 

noen med lenger fartstid i landet, som har fått avstand til sin reise eller flukt. 

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?
Utstillingen har gitt oss en mye bedre måte å trekke inn dagens migrasjon og dermed 
aktualisere vår egen fortelling. Vi ser at vi med disse enkle grepene kan vekke mye 

refleksjon og forståelse. 

Hva er dine beste råd?
Vær konkret og ha delmål. Vær åpen for at resultatet kan blir annerledes enn 

forventet, og at det kan brukes til å formidle og belyse ulike tema og perspektiv. 

Hva er det viktigste verktøyet?
De viktigste formidlingsverktøyene er og blir fysiske gjenstander og fotografier som 
er gode utgangspunkt for formidling og dialog. Digitale fortellinger som metode 
dannet en ramme for prosjektet, der deltakerne fikk styre prosessen med å sette 
sammen sin egen fortelling og sine egne bilder, til et ferdig resultat. Samtidig blir det 

sjelden tid til å vise film når vi har omvisning på museet. 
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[…] jeg kommer fra Eritrea. Jeg snakker om bilder av 
gode tider. Jeg tok med meg ett bilde når jeg kom ut 
av mitt hjem. Når jeg ser på bildet husker jeg mange 
minner fra fortiden. Fordi på dette bildet har jeg 
noe viktig jeg husker om livet mitt. 

(Fra Tesfaalems film i utstillingen 
Den vanskelege reisa.)

Et bilde i en lommebok. Et fotografi som viser fire 
venner, samlet rundt et bord, tatt for flere år siden, 
i en by og i et land et godt stykke fra Norge. For 
Tesfaalem er dette bildet viktig, han bærer det 
alltid med seg, og det ble utgangspunktet for hans 
fortelling om en gjenstand som betydde mye for 
ham. Bildet forteller også en større historie: det 
forteller om utfordringer i landet han reiste fra, 
om fluktruter i dagens Europa, om storpolitikk og 
migrasjon i det 21. århundret. Imidlertid er det den 
personlige historien som er bindeleddet til den 
større, gjennom minnene fra fortiden til en mann 
som har forlatt hjemmet sitt, vennene sine, og reist 
hele veien fra Eritrea til Norge.

I museene bruker vi gjenstander og fortellinger 
til å formidle historier og tematikker, og ofte er 
den materielle kulturen og historiene om dem 
knyttet til enkeltpersoners fortellinger. Gjennom 
andre menneskers beretninger kan vi gi publikum 
et innblikk i det menneskelige aspektet i større 
spørsmål og hendelser. Ved å inkludere flyktningers 
fortellinger i museene, styrker vi mangfoldet av 
fortellinger i museet, og ikke minst forvalter vi disse 
historiene som dokumentasjon for fremtiden. 

Fortellingen til Tesfaalem bringer også opp 
spørsmål om hvordan den materielle kulturen er 
viktig for våre minner, og hvordan vi konstruerer 
fortid og fremtid. Hva er det som bidrar med 
minner om hjemlandet, til fortiden, og forteller 
noe om hvem man er? Det peker på gjenstandenes 
sosiale aspekt, der det materielle og det relasjonelle 
knyttes sammen. I denne artikkelen diskuterer 
vi hvordan inkluderingen av nye grupper og ting 
utfordrer museenes samlinger, men også hvordan 
det skaper nye relasjoner. Vi fremhever hvordan de 
materielle tingene er sosiale på flere nivåer – de 
inngår i nettverk av sosiale aktører og prosesser, 
men de er også identitetsmarkører for mennesker. 
I tillegg kan de ha en praktisk-sosial funksjon som 
rene kommunikasjonsverktøy. 

En prærielandsby i Norge
På Sletta på Radøy i Nordhordland ligger en ekte 
amerikansk prærielandsby. Alle bygningene er reist 
av norskamerikanere i Amerika for godt over hundre 
år siden, og flyttet til Norge for omkring tjue år siden. 
På Vestnorsk utvandringssenter forteller vi historien 
til de norske migrantene fra «utvandrertiden» i 
perioden 1875 til 1925, en periode da over 800 000 
nordmenn forlot hjemlandet sitt. 

 Historiene om utvandrerne formidles i museet 
blant annet gjennom enkeltpersoners fortellinger, 
og gjennom personlige eiendeler. Tingene de norske 
utvandrerne tok med seg i kofferten samt skildringer 
fra amerikabrevene, kan fortelle om kultur, språk, 
savn og lengsel. Utvandring fra Europa til Amerika 
på 1800-1900-tallet var over 50 millioner. I dag er 
det Europa som tar imot migranter. 

 De siste årene har Vestnorsk utvandringssenter 
faglig behandlet temaet migrasjon mer generelt, 
og den kontemporære migrasjonen til Norge er 
også en av tematikkene senteret arbeider med. 
Samtidig reiser det spørsmål om hvordan man kan 
formidle både den norske utvandringen til Amerika, 
og dagens innvandring til Europa og Norge? I et 
prosjekt for å inkludere nye grupper i museet, tok vi 
utgangspunkt i gjenstander. 

Vi vet at norskamerikanerne tok med 
seg amerikakofferter med gjenstander og 
identitetsmarkører som hadde vært med familiene 
i generasjoner, og som i ettertid har fortsatt å ha 
denne funksjonen for etterkommere helt opp til 
vår tid. Gjenstandene som finnes i samlingene til 
Vestnorsk utvandringssenter er ikke bare materielle 
objekter i seg selv, men har et sosialt aspekt der 
det forteller om relasjonene mellom Norge og USA. 
Objektene har en gang tilhørt utvandrerne som 
reiste fra Norge, og taler om relasjonen mellom 
familie og generasjoner, personlige hendelser og 
historiske prosesser. 

Museumssamlinger kan ses på som 
assemblages, samlinger i dobbel forstand, og når 
gjenstandssamlingene blir «pakket ut» (se Byrne, 
Clarke, Harrison og Torrence 2011; Gosden 2007) 
avdekkes gjerne et verdensspennende nettverk 
av aktører og objekter som inngår i de komplekse 
samlingene museene huser – og der det sosiale 
aspektet er vel så viktig som det materielle. I dette 
prosjektet ønsket vi å finne ut hva dagens flyktninger 
tar med seg til Norge, og undersøke om vi kunne 
finne tilsvarende gjenstander eller markører som 
dagens migranter tar med seg til Norge, eller 
anskaffer i etterkant av at de etablerer seg her. 
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Flyktninger i Nordhordland
I 2015 måtte Europa ta stilling til det som snart 
ble kalt «flyktningkrisen»: Tusenvis av flyktninger 
reiste fra borgerkrig i Syria og fra det Afrikanske 
kontinentet. Avisene har rapportert om de farlige 
fluktrutene og alle som ender ferden i havet. Radøy 
kommune som har ca. 5 000 innbyggere, fikk også 
merke at de internasjonale hendelsene ble aktuelle 
lokalt, og det ble opprettet et flyktningmottak i juli 
2016. Mottaket ble imidlertid stengt fra 1. januar 
2017 etter bare seks måneders drift. I tidsrommet 
2015–17 ble 36 flyktninger bosatt og i 2017 var det 
totalt 115 innvandrere bosatt i Radøy som har flukt 
som innvandringsgrunn.

I prosjektet inngikk vi et samarbeid med Flykt-
ningtenesta ved NAV Radøy, som står for intro-
duksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger 
i kommunen. Gjennom dette programmet skal de 

få opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bli 
forberedt til å ta del i det norske arbeidslivet. Del-
takerne er voksne mellom 18 og 55 år, de har fått 
oppholdstillatelse i Norge og de har vært her i un-
der to år.

Våre fortellere var flyktninger som i varierende 
grad snakket og skrev norsk, ettersom de har vært 
i landet såpass kort tid. Introduksjonsprogrammet 
er imidlertid obligatorisk, slik at de har plikt til å 
møte og gjennomføre opplæringen for å få ytelser 
fra NAV. Det var likevel helt avgjørende for oss at de 
selv var frivillig med som deltakere i vårt prosjekt, 
og at bare de som selv ønsket det deltok.

Vestnorsk utvandringssenter og Flyktningtene-
sta NAV, Radøy, inviterte til intensiv deltakelse i en 
workshop som startet med en introduksjonsdag i 
utvandringssenteret, der deltakerne fikk innblikk i 
den norske utvandringen, hva utvandrerne hadde 
reist fra og hva de kom til, og hvordan en der or-

Besøk på Vestnorsk utvandringssenter for å bli kjent med at Norge i sin tid var et land svært mange valgte å forlate.
Foto: Aashild Thorsen
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ganiserte seg i bosettinger og samfunn. Deltakerne 
ble også introdusert til sjangeren digital fortelling, 
en metode vi ønsket å bruke de kommende dagene 
i workshopen, og senere i en utstilling. Mot slutten 
av introduksjonsdagen ble deltakerne bedt om å 
tenke gjennom om de hadde en ting, en gjenstand 
eller noe de ønsket å lage en fortelling om, noe som 
de tok med seg på reisen, noe av avgjørende betyd-
ning for dem. 

Amerikakoffert – gjenstander som 
identitetsmarkører 
Arbeidstittelen til prosjektet var opprinnelig 
«Amerikakoffert eller Europabag – hva tok de med 
seg». Amerikakoffertens innhold er gjerne knyttet 
til minner om slekt og hjemland, og det en typisk 
kan se i amerikanske og norske museum, og til 
dels i hjem. Gjenstander som amerikakofferten 
rommet har blitt til norskamerikansk kultur som 
et resultat av flere aktører og prosesser. Den 
opprinnelige eieren valgte å ta med nettopp denne 
gjenstanden. Senere har den vært så viktig at den 
ikke ble kastet, men fikk en ny betydning for tredje 
generasjon innvandrere. Objekter kan få status 
som «ambassadører» for en gruppe der de opptrer 
som aktører for å representere grupper, nasjoner, 
politiske identiteter og historier (Knowles 2011). 
Rollen til objektene kan også endre seg over tid og 
gjennom generasjonene. 

Objektene kan også forstås som 
identitetsmarkører. Utgangspunktet for dette 
prosjektet var å finne en slik identitetsmarkør, en 
fysisk gjenstand som var med å skape en historie 
om dagens flyktningers bakgrunn og identitet. 
Slik rosemalte ølboller, bunadselementer og 
familiesalmebøker er viktige familiegjenstander som 
forteller norskamerikanerne om deres bakgrunn, 
herkomst og historie, og som blir del av deres egen 
identitet.

Et besøk i en innvandrers hjem var et møte 
med en slik identitetsmarkør. Leiligheten var ikke så 
ulik andre leiligheter i Norge i dag. Likevel var det 
en gjenstand som skilte seg ut. Det ble servert kaffe 
laget til på et kaffebord, et lite bord med glassplate, 
og under glassplaten lå det ubrente og ulike grader 
av ristede kaffebønner. Etter hvert forsto vi at det 
var et rituelt kaffebord, som var veldig tradisjonelt 
for hjemlandet, noe de med stolthet trakk frem og 
som fortalte hvem de er og hvor de kommer fra. 
Det var en gjenstand som dette, eller tilsvarende, 
som var forventet at vi skulle kunne trekke frem 
og stille ut, og gjerne med en fortelling til, da vi 

søkte om støtte til prosjektet. Det er lite tenkelig at 
kaffebordet var med på reisen til Norge, men var 
skaffet i ettertid. Likevel er det noe som er «tatt 
med» fra hjemlandet, en gjenstand som det er 
knyttet en fortelling, en historie og referanseramme 
til, og dessuten noe som ble vist frem med stolthet 
og som fortalte om identiteten til eieren. Dette 
kunne være en gjenstand som det kunne vært laget 
en fortelling om.
 
Den personlige fortellingen om 
personlige gjenstander
Andre dagen av workshopen sitter vi samlet rundt et 
arbeidsbord i NAVs lokaler på Radøy. Vi har akkurat 
hatt en introduksjonsrunde der alle har fortalt litt 
om seg selv, og planen er å begynne på de digitale 
fortellingene. Alle deltakerne sier litt om hva de kan 
tenke seg å lage en historie om, og så kommer turen 
til Mhreteab. Med rolig stemme begynner han 
å fortelle om dagboken sin, som han skrev under 
flukten fra Eritrea. Dagboken er imidlertid tapt på 
veien, og historien hans dreier over på selve flukten 
som fremstår som dramatisk og vanskelig.

På slutten av dagen, ber vi alle som har bilder 
om å ta disse med når vi møtes neste morgen. Dagen 
etter har mange med mobiltelefoner, der venner og 
familie langt borte materialiseres gjennom Facebook 
og digitale fotoalbum. Mhreteab har ikke bilder fra 
flukten sin, og har heller ingen personlige bilder fra 
Eritrea han kan bruke i den digitale fortellingen. Vi 
finner frem til en CC-lisensiert fotodatabase på nett, 
der han velger to bilder, det ene viser en uendelig 
ørken, det andre et evig hav. I tillegg har han tatt 
med seg sin nye dagbok, og ber oss avfotografere 
denne slik at han kan illustrere fortellingen med 
den.

Siste dagen av workshopen har vi fremvisning 
av alle de digitale fortellingene. Mhreteabs fortelling 
starter med: «Jeg heter Mhreteab, jeg kommer fra 
Eritrea. Dette er min historie.» I filmen forteller 
han om en flukthistorie uten nok mat og drikke, og 
med smuglere som mishandlet ham og behandlet 
ham «som et dyr». Da en eritreisk gutt, som reiste 
i samme bil som han, døde av sult og tørst, trodde 
Mhreteab at han skulle dø:

På den tida ble jeg håpløs, og tenkte jeg at jeg også 
skulle dø, så jeg begynte å skrive en dagbok. Der 
skrev jeg hva jeg opplevde på veien, og jeg tenkte 
hvis jeg dør vil dagboken fortsatt være der som 
bevis på min historie. Min dagbok ble ødelagt da 
jeg reiste fra Tripoli med lastebil, og da tok jeg båt 
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med mange mennesker i liten båt til Italia. På båten 
var det så skremmende situasjoner, likevel kom jeg 
frem til Italia. Endelig følte jeg trygghet og frihet 
etter den farlige turen.

Mhreteabs historie er et eksempel på en personlig 
historie som forteller om hans konkrete flukt, med 
alle problemene han møtte på veien. Håpløsheten 
han føler illustreres sterkt med dagboken han 
begynner å skrive. Dagboken skal bli et materielt 
bevis på hans egen eksistens, dersom Mhreteab selv 
skulle lide samme skjebne som sin medreisende.

I boken On Longing, skriver Susan Stewart 
om hvordan suvenirer, i betydningen personlige 
objekter, kun har mening så lenge de har en 
tilhørende narrativ som knytter dem til dens eier: 
«The souvenir is destined to be forgotten; its 
tragedy lies in the death of memory, the tragedy 
of all autobiography and the simultaneous erasure 
of the autograph» (Stewart 1993:151). Det er 
minnets forgjengelighet og dødens tilintetgjørelse 
av vår egen fortelling Mhreteab kjemper mot, når 

han skriver ned sin selvbiografi i en gjenstand. 
Gjenstanden går imidlertid tapt, men Mhreteab 
overlever med sin fortelling som han nå får overført 
til et nytt medium.

Sjangeren digitale fortellinger tar på mange 
måter det personlige og det autobiografiske ut av det 
personlige minnet, og inn i det offentlige gjennom 
utstillinger og nettsider. De digitale fortellingene, 
slik de er brukt i museer, har hatt et fokus på å 
formidle vanlige menneskers historier. Dette settes 
som en motvekt til en historie som kun blir skrevet 
av fagfolk, og dermed skal ha en demokratiserende 
effekt på fortellingen av kulturarv og historie 
(Ellefsen, Norheim og Thorsen 2012).

Når digitale fortellinger brukes for å formidle 
gjenstandshistorier, er det også den personlige 
erfaringen og tilknytningen til gjenstanden som 
vektlegges. Dermed er det det relasjonelle og 
sosiale aspektet av den materielle tingen de digitale 
fortellingene gir rom for. Ved å lage en utstilling 
med objekter fra flyktningene, er det i kraft av å 
være et objekt som knyttes til en flukthistorie. Det 
blir derfor heller ikke avgjørende å ha Mhreteabs 

Ordføreren åpnet utstillingen i en fullsatt Town Hall på Utvandringssenteret. Foto: Lena Eikeland Kutschera
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opprinnelige dagbok i utstillingen, for fokuset er 
på historien om objektet og de ulike aktørene som 
knytter seg til det, ikke utelukkende det materielle 
i seg selv. Gjennom workshopen settes gjenstander 
og historier fra ulike deler av verden sammen i 
museet, der det er relasjonene museet skaper 
som muliggjør at tingene og menneskene forenes i 
samme tid og rom. 

Mobiltelefonen – gjenstand med minner 
eller praktisk objekt
Hovedtematikken i Mhreteabs fortelling handler 
primært om flukten hans til Norge, og etter hvert 
som de andre deltakerne begynte å fortelle, viste 
det seg at også de først og fremst ville fortelle sin 
flukthistorie: det er fortellinger om fluktruter og 

vanskeligheter, men også om tap av sted, familie og 
venner.

Vi var i utgangspunktet interessert i å finne 
noe innenfor den materielle kulturen som de kunne 
fortelle om. Etter hvert som det ble klart at de 
ønsket å fortelle om selve flukten, var det særlig 
en gjenstand fortellingene dreide seg rundt; nemlig 
mobiltelefonen eller snarere innholdet i den. 
Gjennom arbeidet i workshopen ble det klart at den 
materielle kulturen deltakerne hadde tatt med seg 
heller fungerer som verktøy.

En av deltakerne uttrykker sitt forhold til 
mobiltelefonen i sin digitale fortelling: «Da jeg 
flyktet fra Syria måtte jeg bringe med meg alle ting 
som kan være nødvendig for meg. Til å begynne 
med vil jeg si at mobilen er en viktig ting i livet på 
grunn av at man kan bruke den på forskjellige måter, 
og for forskjellige ting. Jeg kan si at mobilen er Alfa 
og Omega i livet.»

Alan viser til både GPS, kart, kontaktinformasjon, 
e-poster, dokumenter, men også fotografier som 
en mulighet til å kontakte folk. Mobilen er et anker 
tilbake til det de forlater, foreldrene, familien og 
hjemlandet. Mobilen er en livbøye, som kan holde 
dem flytende på veien, til å finne veien og holde 
hodet over vannet i vanskelige situasjoner ved å 

kontakte sitt nettverk på reisen. Mobilen er også 
en fyrlykt som leder dem frem mot sitt nye liv, 
med kontakter og dokumenter som skal føre dem 
tryggere i havn når de skal etablere seg på nytt.

  Når Alan fortsetter fortellingen, viser det 
seg også at alle tingene han referer til som er 
nødvendige for ham i livet, finnes i telefonen. Men 
mobiltelefonen fungerer også som fotoalbum og et 
senter for minner.

Til slutt sier han: «Dessuten måtte jeg ta 
vare på mine dokumenter som viser at jeg har en 
bestemt utdannelse i stedet for å begynne fra bunn 
hvis jeg får mulighet til å studere». Her bærer Alan 
med seg et bevis på utdanningen sin, og mobilen 
blir et personlig arkiv for viktige papirer. Som arkiv 
har imidlertid telefonen en dobbel betydning: den 

rommer beviser på hva Alan har gjort i fortiden, for 
at han skal kunne ta kontroll over fremtiden.

Det er flere prosjekter og bøker med flyktninger 
som fokusgruppe som tematiserer mobiltelefonens 
betydning for mennesker på flukt (se blant andre 
Eide, Ismaeli og Senatorzade 2017; Teleman 2017). 
For prosjektet for Vestnorsk utvandringssenter 
åpner det seg en rekke spørsmål sett i lys av 
prosjektets opprinnelige tematikk, som var å ta tak 
i tingene som mennesker tar med seg når de flytter 
til et nytt land. Er mobiltelefonen materiell kultur 
og identitetsmarkør, som tilsvarer gjenstander i 
amerikakofferten, et fysisk bevis på prosesser i 
historien? Er det mobiltelefonens innhold, eller er 
det funksjonen som er viktig? Representerer den 
minner om noe som en gang var, og som knytter 
dem til hjemlandet, eller blir den i større grad et 
verktøy til å nå sine nærmeste i nåtiden? 

Alans mobiltelefon er et objekt, en 
gjenstand som kan stilles ut og kontekstualiseres. 
Sammenligner vi Alans fortelling med Mhreteab som 
mistet dagboken, har de begge tatt utgangspunkt i 
kommunikasjonsformer som for dem er personlige 
og som forteller deres historie. Men der Mhreteab 
mistet dagboken i sjøen, lever Alans materiale i 
teorien videre digitalt og i en sky. Da kan vi spørre 

Etter hvert som det ble klart at de ønsket å fortelle om selve 
flukten, var det særlig en gjenstand fortellingene dreide seg 
rundt; nemlig mobiltelefonen eller snarere innholdet i den.

”
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oss hvor gjenstandene er i dag, når måten vi 
navigerer på, kommuniserer og lagrer minner og 
viktige papirer på skjer digitalt? 
 
Amerikabrev og Messenger – 
paralleller i historien?
De norske utvandrerne som er utvandringssenterets 
utgangspunkt, var også opptatt av å kunne 
kommunisere med hjemstedet og det de hadde 
forlatt. I ettertid har museer og arkiv de såkalte 
«amerikabrevene» som materiale som forteller om 
migrasjonen, om livet i «gamle Norge» og i det nye 
landet. Kan en da snakke om amerikabrevene som 
paralleller til Messenger og kommunikasjon med 
mobiltelefon?

I dag kan de fleste bruke mobil og kommunisere 
direkte med familiemedlemmer som er igjen i 
hjemlandet, eller hvor de befinner seg i verden. De 
har muligheter for umiddelbar og direkte kontakt 
med venner og familie, mens de norske utvandrerne 
gjerne måtte vente i månedsvis på respons og 
livstegn fra sine kjære. «Men hvorfor skriver dere 
ikke til mig? er de sint paa mig eller er nogen av 
dere syk? Eller hva er grunden!», forlanger Elisa i 
Nord Dakota å få vite av sin lillesøster i Norge i 1909 
(privat postkort).

Samtidig kan en nok anta at savnet etter dem 
en er adskilt fra er like stort den gang som i dag. En 
ønsker også å vite at de andre har det bra. Dagens 
flyktninger har reist fra krigsherjede områder og 
kan ha vansker med å få kontakt med sine kjære, 
eller de kan ha blitt spredd fjernt og nær. Selv om 
det ikke er en direkte link mellom flyktninger fra 
Syria i 2018 og emigranter i Amerika på midten av 
1800-tallet, forteller begge om relasjoner, ønsket 
om tilhørighet og de menneskelige følelsene som 
oppstår ved fraværet av dette.

Alf Nielsen Grimstveit skrev i 1852 fra Iowa til 
sine foreldre og søsken som var hjemme i Norge: 
«[…] Jeg ble meget bedrøvet da jeg fikk høre min far 
var død, for da jeg tok min siste avskjed fra far og 
mor sa han, at han ville komme etter oss til Amerika, 
og det hadde vært mitt ønske å få dem etter oss. 
Men nå vet jeg, at det ikke kan bli noe med min 
mor, det det hadde vært mitt ønske.» Tre år seinere 
i 1855 fortalte han: «[…] Vi har fått 2 barn, siden 
vi kom her, hvorav den yngste døde, da det var 5 
uker gammelt.» Sitatene er hentet fra boken Så nær 
hverandre – Ei samling Amerikabrev fra Midtvesten 
til Nissedal 1850–1875, ved Øyvind T. Gulliksen.

Amerikabrevene er fysiske spor som også 

forteller historier og gir glimt inn i livet til mennesker 
som levde før oss. Dagens kommunikasjon foregår i 
stor grad digitalt, og man kan sette spørsmål ved hva 
dette vil bety for fremtidig historieforståelse. Kan 
våre etterkommere i samme grad finne igjen rester 
etter historiske prosesser når kommunikasjonen 
gikk direkte og digitalt? Og hva betyr det for de 
prosessene vi er vitne til nå, til hvordan vi selv 
beholder noen minner, og glemmer andre, når så 
lite blir tatt vare på i fysisk form?   

Historie og selvidentitet i 
museumsformidling
Minneproduksjonen er sosial, skriver Anne Eriksen, 
som med henvisning til popular memory-modellen 
poengterer at det er et skille mellom den mer 
offisielle historieproduksjonen og den mer private 
som finnes i minnene og tradisjonene. Et viktig 
poeng er at minneproduksjonen er sosial, og at det 
eksisterer et maktforhold mellom de to nivåene: 
mellom det mer offisielle og institusjonelle «historie-
apparatet» og den personlige minneproduksjonen 
(1999:14). Mennesket søker også etter å knytte 
personlige minner til et kollektivt minne og den 
offisielle historien, og setter på den måten sammen 
en slags folkelig historie. Her blir den personlige satt 
sammen av egne erfaringer, ting en har hørt, lest 
og blitt fortalt, og det blir blandet sammen, og gjort 
til ens eget. Det å huske fortiden er avgjørende for 
egen identitet, også fordi det å være seg selv henger 
sammen med kontinuitet, at tidligere erfaringer 
knytter oss sammen med tidligere versjoner av en 
selv.

Det er lettere for publikum å relatere seg til 
historiefortellinger og bakgrunn dersom de gir 
mening og samsvarer med noe i en selv. Via andres 
historier og fortellinger kan de skape forståelse og 
en folkelig fortelling som gir mening og berører 
publikum. Via de personlige erfaringsfortellingene 
kan en lettere få tilgang til historieapparatet, fordi 
en stadig vil søke etter å knytte ny informasjon til 
noe en kjenner til fra før og som kan forstås i lys av 
noe en er kjent med. Dette var også en av grunnene 
til at vi ønsket å bruke de digitale fortellingene, for 
å gi publikum i utstillingen lettere tilgang til en mer 
generell historie, via de personlige fortellingene. 
Mennesker søker etter å bygge egen identitet ut 
fra sin bakgrunn og fortelling om seg selv. Denne 
fortellingen kan være bygget på egne erfaringer, 
men også knyttet til hvordan en plasserer seg i 
historien.

På samme måten kunne en tenke seg at dagens 
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flyktninger ville kunne bruke gjenstander og andres 
historier på en måte som knyttet dem til hjemlandet 
og som bygget opp under deres selvidentitet 
og selvforståelse. Deres personlige fortellinger 
ville kunne gi gjenklang i deres egen forståelse av 
historien. Det er lettere for folk å relatere seg til 
historiefortellinger og bakgrunn dersom de har 
noen «knagger» å henge det på, noe de personlig 
kan relatere seg til, og som gir mening og samsvarer 
med noe i en selv. Via andres historier og fortellinger 
kan de skape forståelse og en folkelig historie.
 
Å skape sin egen historie
Det er mulig at deltakerne i dette konkrete prosjektet 
er for tidlig i prosessen til å bearbeide hendelsene 
til å bruke sine og andres fortellinger til å knytte 
opp mot sin selvidentitet. Det kan også tenkes at 
måten å konstruere identitet på, som formen på 
workshopen kanskje tar for gitt, ikke er like selvsagt 
for flere av deltakerne.

I boken Brev til Noreg (2018), av Mona Ibrahim 
Ahmed og Hilde Sandvik, reflekterer Ahmed over det 
å komme fra en klankultur til Norge, et samfunn der 
staten har tatt over mange av familiens oppgaver. 
Hennes «brev» kan være med å kaste lys over og 
gi forklaringer til resultater og funn i vårt prosjekt. 

Ahmed kommer fra Somalia og har bodd 
i Norge i ti år. Hun forteller i boken at en av de 
viktigste tingene hun har lært her, og som skiller den 
norske kulturen fra hennes egen, er det å reflektere 
og ta egne valg. Hun forteller om oppveksten som 

somalisk flyktning i Etiopia, om reisen til Norge, 
om det å komme fra en klankultur til Norge og et 
samfunn der staten har overtatt mange av familiens 
oppgaver. Hun forteller at hun har vokst opp i 
en vi-kultur, og at vi-et var hellig og en del av et 
fellesskap. Hun trodde da hun først kom til Norge 
at alle nordmenn var egoister fordi de ofte snakket 
om seg selv, ønsker og planer. I Norge møtte hun 
«eit land som lærte henne at det å reflektere er ei 
gåve, at det å ta eigne val er ein rett» (Ahmed og 
Sandvik 2018). 

Ahmed innså at vi-et var knyttet til hva 
fellesskapet ønsket, og at fellesskapet representerte 
trygghet. Mens i Norge har vi en mulighet for 
trygghet uavhengig av fellesskapet og det er helt i 
orden å handle ut fra egne ønsker og vilje, hva en 
mener er best for en selv og sin egen selvforståelse. 
Selvidentitet, basert på personlige og egne 
reflekterte valg, blir en viktig og naturlig del for dem 
som ikke står i et vi-fellesskap. 

Et annet viktig moment er at hendelsene 
deltakerne har opplevd, fremdeles er relativt nære 
i tid. Der norskamerikanere gjennom generasjoner 
har behandlet sin migrasjonshistorie, har fortiden 
blitt prosessert og fått nye betydninger. Med 
knappe to år i Norge, er flukten så nær at det ikke 
har blitt fortid – at deltakerne fortsatt står i en 
mellomtilstand mens de venter på jobb, skole og 
familiegjenforeninger. Samtidig er det også mulig at 
de skriver seg inn i en ny gruppe, som «flyktning i 
Norge» og ikke bygger sin selvidentitet på historier 

Utstillingsplakaten. Foto: Portrettbilder av Aashild Thorsen
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og gjenstander fra hjemlandet.
I de digitale fortellingene deltakerne laget 

under workshopen, forteller alle om personlig savn 
og minner, men knytter det ikke nødvendigvis opp 
til en fortelling om seg selv eller om hjemlandet 
som del av en selv. Bruker vi Eriksens begreper, kan 
vi si at de i arbeidet med de digitale fortellingene 
er så opptatt av å knytte sine egne personlige 
minner opp mot det offisielle historieapparatet, 
at det igjen skaper en mer folkelig og sammensatt 
erfaringsfortelling – som er en miks av offisiell 
historie, egne og andres fortellinger, minner og 
andre fellesfortellinger. Samtidig må vi ikke helt 
se bort fra selvrefleksive tanker og verdier. Vi ser 
også klart at det for noen trekkes frem gjenstander 
som representerer noe for en selv, og hvordan en 
vil presentere seg selv for omverdenen. De velger 
ikke å knytte seg opp mot sitt hjemlands historie, de 
knytter snarere sin identitet og selvforståelse opp 
mot den offentlig fortalte erfaringsfortellingen om 
flyktningen som gruppe, i større grad enn som sin 
etniske bakgrunn. 

Avslutning – museumsgjenstander for 
fremtiden?

Jeg tok bilder og film på reisen min fra Syria til 
Norge. Jeg tok bilder for alltid å kunne huske, også 
å seinere å kunne vise barna hvordan reisen var til 
Europa. Emad

Da Emad skulle finne bilder til sin fortelling, 
åpenbarte det seg et helt digitalt fotoalbum 
med familiebilder, men også filmer han selv 
hadde tatt med mobiltelefonen fra sin egen flukt. 

Filmmaterialet Emad valgte å inkludere i sin 
digitale fortelling, forklarer samtidig at han valgte å 
dokumentere flukten for å senere kunne vise dette 
til sine egne barn. Barna hans, som nå er små, vil 
ikke ha minner om et liv i Syria, en flukt derfra og 
en overgang til et nytt liv i Norge. Bildene til Emad 
er personlig dokumentasjon ment for hans egen 
familie: for å huske hvordan de kom til Europa, iført 
de nå ikoniske oransje redningsvestene på en båt i 
Middelhavet.

Vi vet ikke i dag hvordan de neste generasjonene 
vil behandle videoene og fotografiene fra flukten. 
Blir de viktige gjenstander i seg selv, broer til 
fortiden? Eller vil det dukke opp andre typer 
identitetsmarkører som tilsvarer amerikakofferten 
i norskamerikanernes søken etter å forstå seg selv 
og sin bakgrunn, for dagens migranter, eller deres 
etterkommere? For museene, som i fremtiden 
skal formidle og forvalte migrasjonshistorie og 
gjenstander, ligger det også en utfordring i at 
fortellingene kan endre seg med generasjonene. 
Samlingene, både gjenstandene og fortellingene 
om dem, er med å forme de sosiale relasjonene 
mellom personer og grupper, og mellom brukere, 
innsamlere og kuratorer, som alle igjen formes av 
samhandlingen med hverandre og de materielle 
objektene (Byrne, Clarke, Harrison og Torrence 
2011). Her ligger det også et ansvar for å tillate 
at Emads etterkommere en dag vil ha sine egne 
gjenstander som forteller om deres forbindelser 
til hjemlandet og sine versjoner av historien – som 
vil være av betydning for deres egen identitet og 
selvforståelse. 
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