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Erfaringer

Hva har du lært?
 Dette prosjektet har lært meg at en enkel idé kan nå ganske langt. 
Det å se på en reell situasjon og finne nye ukompliserte løsninger som har mye 

større positiv effekt enn merarbeid.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
 Jeg ville trolig gjort noe lignende, men i nye situasjoner eller på nye museale 
anlegg. Men det er viktig å ta med i beregningen at et prosjekt som vårt krever mye 

oppfølging i oppstart samt forankring i ledelsen for å kunne fungere. 

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?
Det er veldig sunt å tenke litt nytt og utvide horisonten. Det har gjort det enklere å 
tenke nytt i forhold til rekruttering, og dette skaper varige endringer i en organisasjon.

Hva er dine beste råd?
Følg den opprinnelige idéen som skapte den første spiren til prosjektet. Deretter 
følg opp denne planen helt til veis ende. Det er ikke bare oppstart som er viktig, en 

må følge det helt gjennom og på nytt for å se om det virkelig fungerer. 

Hva er det viktigste verktøyet?
Bærekraftig ressursplanlegging og gjennomføring. Åpne opp for nye tanker og 
gjøremåter, men innen de personalmessige og økonomiske ressursene man 
har. Tenke praktiske løsninger som kan gjennomføres innenfor eksisterende 

organisatorisk system.
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Møteplass   

Museumsvertene hadde åpnet Sjøboden og tent alle 
lysene i utstillingen Drammenselva – sett gjennom 
en sjøbu. Det var en varm dag og uvisst hvor mange 
som ville finne veien. Fra de gikk ut på trappen for 
å ønske velkommen, begynte det å strømme på 
med gjester. Dette var både tilfeldige turgåere som 
gikk langs elvebredden og mennesker som hadde 
kommet ned til sjøboden for å se utstillingen. 
Utstillingen fyltes med summende stemmer, 
barnestemmer og diskusjoner generasjoner 
imellom. En tyrkisk familie bosatt i Drammen hadde 
funnet veien. De hadde besøk av familiemedlemmer 
fra hjemlandet og hadde hørt om utstillingen og 
de tyrkisktalende museumsvertene. De ville vise 
frem byens rike historie om skipsfarten, industrien, 
båtlivet, fritidsfiske til sine slektninger. Barna frydet 
seg over modellene som viste tømmerfløting og 
sagbruksmaskin samt utstyret som ble brukt til 
isblokk produksjon. Det var også spennende med 
ekte båter, gamle skipsvrak og funn fra elvas bunn. 
Familien ble værende lenge og viste stor interesse. 
En møteplass hadde oppstått. 

Sitert fra evalueringsmøtet med museumsvertene, 
september 2018. 

Møte med nye drammensere
I 2017 fikk vi ideen med å vitalisere deler av 
publikumstilbudet for å nå ut til nye drammensere, 
i første omgang i den lokalhistoriske utstillingen 
i Sjøboden. Tanken var å engasjere personer 
fra miljøer og publikumsgrupper vi ønsket å 
tiltrekke oss. Vi ville engasjere drammensere med 
flerkulturell bakgrunn for å nå ut til flerkulturelle 
drammensere. Fra 2018 ble prosjektet utvidet 
til å omfatte et bygdetun – Hallingtunet på 
Marienlyst. Vitaliseringen skulle bety at vi ble et 
mer inkluderende museum og en mer inkluderende 
arbeidsgiver.

Ved formulering av det konkrete tilbudet 
ble det tydelig at vi burde begrense oss til en 
eller to språkgrupper. Dette både for å begrense 
omfanget av prøveordningen, men også for å kunne 
konsentrere oss om å utvikle tilbudet innenfor en 
praktisk gjennomførbar gruppering. Det var et krav 
innad hos oss om at prosjektet var ressursmessig 
bærekraftig og overkommelig. 

Det er noen store minoritetsgrupper som peker 
seg ut i Drammen og da særlig det tyrkiske miljøet. 

Den tyrkiske innbyggergruppen har vokst seg stor, 
og etter hvert kulturelt mangfoldig, helt siden de 
første kom som utenlandsk arbeidskraft til Drammen 
i 1960–70-årene. Det er en stor konsentrasjon 
tyrkiske innbyggere som har utviklet både religiøse 
og sekulære nettverk og som har vært med å skape 
betydelige lokalsamfunn med handel og tjenester 
i byen. De utgjør den største innvandrergruppen i 
byen og ble en selvskreven målgruppe for prosjektet. 
Det er mange som er andre- og tredjegenerasjon 
tospråklige drammensere, født og oppvokst i 
byen. Andre har flyttet til byen nylig som del av en 
familiegjenforening, eller gjennom ekteskap med 
tyrkiskættede drammensere. 

En annen stor befolkningsgruppe i Drammens-
regionen er fra Polen. Denne gruppen har de siste 
10–15 årene begynt å etablere seg mer fast i regi-
onen og vokst fort, der i noen tilfeller flere fami-
liemedlemmer har flyttet etter fra Polen og slått 
seg ned og etablert seg med arbeid og skolegang. 
Museet opplever merkbar pågang av åpne søkna-
der fra unge mennesker fra Polen, bosatt i området 
og som er interessert i alt av arbeid. Denne befolk-

Museumsvertene på vei til jobb.
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ningsgruppen synes å ha et stort nettverk i Dram-
mensområdet, særlig knyttet til den katolske kirken. 
De har også egne nettsider for å holde seg orientert 
om aktiviteter og lignende. 

Arenautvikling for å senke terskler
Våren 2017 var vi i gang med polske og tyrkiske 
museumsverter som var tilstede og ønsket 
velkommen. Museet fikk umiddelbart mye presse 
og omtale i både aviser og radio. Tilbudet slo fort an 
og oppmerksomheten fra pressen ga en pangstart 
og en boost til museumsvertene som var helt ferske 
i jobben. 

Den stillferdige, heldekte kvinnen med alle barna 
kom stadig tilbake gjennom sommeren. Hun så 
ut til å trives med den hete sommervarmen selv 
om Drammenserne flest hadde oppsøkt tjernene, 
elven og fjorden i varmen. Barna løp fritt rundt på 
tunet, ledet an av storebror, der de stakk hodene 
nysgjerrig og oppsøkende inn i bygningene som 
var åpne. Museumsvertene hadde fattet interesse 
for kvinnen, og i samtale kom det frem at hun 
bodde i nabolaget og hadde eneansvar for de fem 
barna fra morgen til kveld. Hun hadde oppdaget 
en dag at det var mennesker på Hallingtunet og 
hadde endelig våget seg inn i parken. Det var synet 
av museumsvertene som hadde åpnet opp før 
besøket. Vertskapet på Hallingtunet skapte et trygt 
sted å ferdes. Vi hadde klart å senke terskelen og 
skape en god og trygg sone.

Museumsvertene, september 2018.

Arenautvikling er noe museet arbeider bevisst 
med. Målet er å skape gode steder å være hos 
oss med affektive soner, med tydelige romlige og 
miljømessige stemninger, der mennesker kan trives. 
Vi ønsker å skape sosiale og hyggelige møteplasser 
og steder på våre museumsanlegg – både i kafeen og 
i parkene. Dette materialiserer seg gjennomgående 
i hele virksomheten og krever høy faglig og 
estetisk kvalitet på faste og skiftende utstillinger. 
Vi har hyggelig kafé med god og stabil service og 
servering, flotte og velholdte park- og hageanlegg 
med blomster, busker, trær og sittemuligheter, godt 
utviklet formidlingsprogram for barn og unge samt 
imøtekommende vertskap som tar publikum på 
alvor alle dager i året. 

Fra Mangfoldsåret 2008 har museet 

jobbet lokalt med å øke tilgjengeligheten for 
publikumsgrupper med andre kulturelle og språklige 
utgangspunkt enn vårt tradisjonelle publikum. 
Det prosjektet har vært et fast tilbud til det 
flerkulturelle Drammen. Vi har vært en møteplass 
der organiserte innvandrergrupper inviteres til å se 
byggeskikk og dekormaling fra bygdene i en uformell 
samtale med en av våre pedagoger. Vi har leid inn 
tolker der dette har vært ønskelig. Tilbudet har 
krevd proaktiv kontakt med innvandrermiljøer og 
nøkkelpersoner i lokalsamfunnene, og det har vist 
seg vanskelig og arbeidskrevende å nå frem til de 
riktige kontaktpersonene, og dermed nå ut til nye 
grupper. Tanken om tospråklige museumsverter har 
vært å skape et åpnere tilbud ved å senke terskler 
i hverdagen for at besøkende skal komme på eget 
initiativ. Eksempelet med moren som selv oppsøkte 
museet ved gjentatte anledninger med egne barn, 
viser at vi har klart å skape gode trygge soner og 
senke terskler. 

Museet ønsker å inkludere et bredere 
publikum, særlig på den lokalhistoriske utstillingen 
om Drammenselvas historie samt på Hallingtunet 
med bygninger, interiører og bruksgjenstander på 
Marienlyst. Vi tenker at disse publikumstilbudene 
har potensial til å ha et bredt nedslagsfelt, da de kan 
representere gjenkjennelige og sammenlignbare 
kulturhistorier og tradisjoner fra industrien og 
bondesamfunnet for flere av Drammens nye 
befolkningsgrupper.

Hallingtunet i museumsparken på Marienlyst 
på Strømsø består av en rekke tømmerhus fra 
Hallingdal, flyttet til museet for nærmere hundre 
år siden. Hallingtunet utgjorde museets første 
ansats til et friluftsmuseum, etter modell av 
tunene på Norsk Folkemuseum, der idéen er å 
vise tradisjonell byggeskikk for byens befolkning. 
Tunet består av en stue fra Torpo i Ål som deltok 
på Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914 og som 
museet senere fikk beholde. I 1917 kjøpte museet 
et stabbur fra Tune i Ål (1710) og satte det opp året 
etter. Deretter fulgte stallen fra Villand, loftstua fra 
Rue og en badstu fra Rud (Hol), alle bygningene fra 
slutten av 1700-tallet. 

Hvordan nå ut til nye publikumsgrupper

Det var tre unge kvinner som kom litt søkende 
inn i foajeen i museets hovedbygning en onsdag 
ettermiddag. Det var tydelig at de ikke hadde vært 
her før. Jeg hørte det summet på polsk dem imellom 
og gikk bort til dem og ønsket dem velkommen til å 
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se utstillinger både i første og andre etasje. I dialog 
med museumsvertene etterpå, fant jeg ut at de de 
hadde hørt om de polskspråklige museumsvertene 
gjennom den katolske kirken og hadde tatt turen 
spesielt for å oppleve Hallingtunet på polsk. De 
utvidet selv besøket til også å omfatte de faste 
utstillingene i hovedbygningen.

Forfatterens egen erfaring, august 2018.

Eksemplene og beskrivelsene jeg har nevnt i teksten 
dreier seg om enkelthendelser. Et av de spørsmålene 
vi har stilt oss i denne satsingen, er om det er 
mulig å nå bredt ut med et publikumstilbud som 
dette? Hva sier besøkstallene, og hvordan endrer 
besøksprofilen seg med denne tilretteleggingen? 

Besøkstallene viser at museet har klart å 
nå ut til flere og at det har vært mulig å nå ut til 
nye flerkulturelle publikumsgrupper gjennom 
tilbudet. Når det gjelder Hallingtunet er det en 
litt større utfordring med å tiltrekke publikum helt 
inn til bygdetunet – også blant de som besøker 

utstillingene og kafeen i andre deler av parken. Her 
må det brukes god tid på å innarbeide et stabilt 
og åpent tilbud. Økt tilstedeværelse på tunet har 
trukket besøkende, men det kreves trolig mye 
mer aktivitet over tid for å få til et varig høyere 
besøkstall. Museumsvertene har selv foreslått at 
vi kan arrangere språkkafe, en obligatorisk aktivitet 
for arbeidssøkende, for å tiltrekke flere. En annen 
mulighet er å etablere sittegrupper som inviterer til 
å slå seg ned på tunet. Vi ser at sosiale møteplasser 
med hyggelige og trygge omgivelser tiltrekker seg 
flere mennesker og støtter opp om disse ideene.

I 2017 kom det 1700 besøkende til utstillingen 
om Drammenselva i Sjøboden (fra om lag 150 
besøkende til fastsatte omvisninger året før) 
hvorav ti prosent med tyrkisk eller polsk bakgrunn. 
I 2018 kom omlag 1500 til de to stedene med 
museumsverter (Sjøboden og Hallingtunet), fortsatt 
med om lag ti prosent polsk eller tyrkisk bakgrunn.

I Drammen er det nå nærmere tjueni prosent 
innbyggere med annen kulturell bakgrunn enn 
norsk, fordelt på mer enn ett hundre og femti 
nasjonaliteter. Det kan forøvrig ikke automatisk 
forventes at tjueni prosent av vårt publikum skal 
komme fra denne gruppen. Det er mange og 
sammensatte faktorer som spiller inn for hvorvidt 
mennesker benytter seg av et kulturelt tilbud, som 
utdanningsnivå, inntektsnivå, kulturell interesse og 
erfaring m.m. Gjennom Den kulturelle skolesekken 
representerer vårt publikum innenfor dette 
segmentet den demografiske sammensetningen i 
byen for øvrig. Nærmere elleve tusen barn og unge 
deltar i museets program, og det antas å være om 
lag tre tusen blant barn og unge med annen kulturell 
og språklig bakgrunn enn norsk. Når det gjelder de 
som kommer av seg selv, kan vi ikke forvente like 
høye prosentandeler.

Det foretas ingen kartlegging av besøkende 
ut fra kulturell bakgrunn innenfor den generelle 
besøksstatistikken vi fører. Vi har forøvrig kartlagt 
språk, og til dels nasjonalitet, ved de to arenaene 
der vi har hatt tospråklige museumsverter, da det 
har vært mulig å foreta kvalitativ registrering utført 
av vertene selv. Tallene viser at om lag ti prosent av 
besøkende har enten polsk eller tyrkisk språk, men 
at hoveddelen av besøkende har norsk bakgrunn og 
at de er nye besøkere. 

Det har vært et stort antall tilfeldig besøkende 
innom i Sjøboden med det nye tilbudet, men ikke 
i like stor grad på Hallingtunet i museumsparken. 
I evalueringsprosessen kom det frem at 
museumsvertene har gjort observasjoner om at de 
som vandrer i elveparken, der Sjøboden er plassert, Faksimile fra Drammens Tidende, juli 2017.
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har god tid, er avslappet og er positivt innstilt på 
å komme innom utstillingen. De benyttet seg 
innledningsvis av museumsvertenes introduksjon, 
kanskje bare noen minutter, men deretter valgte 
mange å vandre rundt i utstillingen på egen hånd. 
I museumsparken hadde de som gikk gjennom 
parken mindre tid, da de var på vei til konkrete mål 
andre steder. Museumsvertene klarte ikke der i like 
stor grad invitere de tilfeldig forbipasserende inn. 

Det er vanskelig å fange oppmerksomheten fra 
en publikumsgruppe som er så sammensatt som 
innvandringsbefolkningen i Drammen gjennom 
tradisjonelle kanaler som avisen, sosiale medier 
og fysiske bannere. Gjennom evaluering med 
museumsvertene har vi diskutert en del elementer 
som kan være med å påvirke hvordan vi når ut til 
de ønskede publikumsgruppene. Et eksempel 
som har kommet frem er at det tyrkiske miljøet i 
Drammen er stort og samtidig fragmentert, både i 
forhold til kulturelle interesser, nettverkstilhørighet, 
sosial bakgrunn, utdanningsnivå og erfaringsmessig 
bakgrunn. Museumsvertene mente det beste 
stedet for å nå ut på kryss av de ulike fragmenterte 
grupperingene trolig er gjennom fellesarenaer som 
matbutikker, restauranter og andre nøytrale steder 
i byen der kvinner med barn ferdes. Dette er nyttig 
og ny kunnskap for oss i museet og det vil danne 
grunnlag for den videre satsingen fremover. Det 
polske miljøet, på den annen side, har i stor grad 
forening og samling rundt det katolske miljøet 
i og rundt kirken, og mange kan nås gjennom 
målrettet kontakt med dette miljøet i forkant av 
sommersesongen.

Etter erfaring fra to sesonger har vi vurdert 
hvordan vi fremover kan spre informasjon om dette 
til stadig flere. Museet planlegger å lage en samlet 
brosjyre på fire språk (norsk, engelsk, tyrkisk 
og polsk) og distribuere dette på hotellene, 
i butikker, restauranter, offentlige etater 
(NAV, Husbanken, o.l.), hos reisebyråer 
og gjennom den katolske kirken. 
Museumsvertene vil selv involveres og 
bidra til å produsere dette materialet 
våren 2019. I tillegg vil museet jobbe 
med bedret skilting av bygningene og 
utstillingene for å øke synliggjøring av 
åpningstider og tilgjengelighet.

Rekruttering 
Ved rekruttering valgte vi å bruke 
liten tid på å lese CV og vurdere 
kandidatene. De aller fleste ble 
invitert direkte til møter etter 

hvert som søknadene kom inn, slik at vi kunne 
møte kandidatene ansikt til ansikt. Det var relativt 
tydelig å se hvem som hadde høy motivasjon og 
genuin interesse for jobben, og som vi vurderte 
hadde det største potensialet til å være museets 
ambassadører. 

Museet valgte å annonsere utelukkende 
på FINN.no, da dette er en kanal som sprer seg 
lett blant venner og kjente. Vi tenkte det ville bli 
relativt lett å nå ut til målgruppen ved å bruke de 
rette søkeordene. Vi vurderte også annonsering i 
lokalavisen, men kun som en alternativ plan om det 
skulle vise seg at det ikke kom noen henvendelser 
på FINN.no-annonsene. Det kom en jevn strøm av 
søknader fra første dag, særlig fra polske søkere, 
men etter hvert også fra noen tyrkiske søkere. 
Det meldte seg dessverre ingen mannlige tyrkiske 
søkere. Årsaken til dette har vi ikke undersøkt 
nærmere.

Etter kort tid ble det gjennomført en rekke 
samtaler med søkere for å kartlegge hvem som 
egnet seg best i vertsrollen. Prosjektet skulle gi 
mulighet for å kunne tilby praktisk museumserfaring 
for minoritetsgrupper, som av flere grunner står 
utenfor arbeidslivet. Det ble derfor ikke stilt krav til en 
komplett CV eller lang erfaring, men mer personlig 
egnethet og potensiale til å vokse inn i rollen. Det 

Museumsvertene ønsker velkommen på Sjøboden.



64

ble også stilt krav til at kandidatene praktiserte sitt 
morsmål, og at det ikke bare var et sekundært språk 
de brukte av og til. Vi ønsket at språkkunnskapen og 
den kulturelle forankringen skulle fremstå troverdig 
overfor de nye publikumsgruppene vi ønsket å 
tiltrekke oss.

Vi satte sammen egnede team der to fra 
de forskjellige språkgruppene skulle fungere 
sammen. En kombinasjon av hvem som hadde 
koordinerende evner, hvem som behersket 
norsk og hvem som eventuelt behersket engelsk. 
Rekrutteringsprosessen skulle lede frem til valg av 
fire eller fem kandidater, hvorav minst to fra hver 
språkgruppe. Disse skulle kunne jobbe sammen på 
kryss og tvers og klare å kommunisere sammen som 
et felles team overfor publikum. Vi måtte også sikre 
oss at de seg imellom kunne dekke inn alle helgene 
tilbudet gjaldt – til sammen ti helger første året, og 
seksten helger og ti onsdager det andre året.

De publikumsarenaene som skulle gjøres 
tilgjengelig for nye publikumsgrupper var 
eksisterende utstillinger av høy faglig og estetisk 
kvalitet med fotografier, gjenstander og tekster. 
Dette er utstillinger som er selvforklarende for de 
som forstår norsk. Bygningene har originalinteriør 
med innebygde møbler og løst inventar og det 
foreligger enkle tekster som informerer om 
bygningene, interiøret og bruksgjenstandene 
som stilles ut. Utstillingen om årshjulet i det 
gamle bondesamfunnet og familiesyklusen fra 
vugge til grav på Hallingtunet, er fulgt av tekster 
på norsk som beskriver de utstilte gjenstandene 
og fotografiene. Det har vært et vesentlig poeng 
med prosjektet at det ikke skulle legges til nye 
elementer i formidlingen, men at det var snakk 
om å tilrettelegge på nye språk samt i dialog med 
besøkende ved å være tilstede og kunne svare 
på enkle spørsmål. Museumsvertene skulle sette 
seg inn i publikums ståsted og være museets 
ambassadører og skape en god besøksopplevelse. 
Det skulle være et lavterskeltilbud der målet er å 
være tilstede for publikum, også språklig. 

Det ble gitt kollektiv opplæring i sikkerhets-
rutiner, forventninger til oppgaveløsning, publi-
kumshåndtering og pressehåndtering. Det ble gitt 
tydelige retningslinjer for timeregistrering, rap-
portering, ansvarsfordeling og vaktlister for hele 
sesongen. Dette ble gjort med alle tilstede, slik at 
om noen var i tvil om de hadde forstått alt som ble 
sagt, kunne de avklare dette opp mot hverandre i 
arbeidssituasjonen. I tillegg ble det gitt ut grunnlag-
stekster på norsk, tilsvarende de som fremkommer 
i utstillingene, som museumsvertene selv kunne 

oversette og omgjøre til sitt eget materiale på eget 
språk. De kunne samarbeide innenfor den samme 
språkgruppen. I tillegg fikk gruppen en samlet om-
visning i utstillingene ved oppstart, for å oppleve 
dette kollektivt der de selv kunne stille spørsmål og 
få materialet nærmere presentert.

Det ble ikke stilt krav til historisk eller kunst-
historisk utdanning for vertsrollen. Det ble ikke lagt 
opp til faglige og pedagogiske omvisninger, men en 
språklig tilrettelegging av eksisterende utstillinger 
og bygningsmiljøer. Dette betydde at den kvalitative 
formidlingen lå i det utstilte materialet, og muse-
umsvertenes funksjon var å fungere som tilretteleg-
gere for egne språkgrupper og andre besøkende. 

Inkluderende arbeidsliv i museet

Museumsvertene har vært stolte av å jobbe på 
museet. Vi har hatt et team på fem kvinner, to 
tyrkiskspråklige og tre polskspråklige som ikke kjente 
hverandre fra før men som fant den gode tonen seg 
imellom og som har møttes også utenom arbeidstid. 
De har hjulpet hverandre med oversettelser og 
dekket inn om noen behøvde å bytte vakter. Den 
ene av museumsvertene kom fra Polen vinteren 
2018. Etter flere strøjobber andre steder, var hun 
takknemlig for muligheten til å være museumsvert, 
og kalte det en «verdig» arbeidserfaring. Hun følte 
hun hadde fått stort ansvar og blitt betrodd til å 
være museets ansikt utad. Dette var en ny måte å 
bli behandlet på i det norske arbeidslivet for henne.

Gjengivelse fra evalueringsmøte med vertene. 

Den utløsende ideen til inkluderingsprosjektet 
var å ansette flerkulturelle for å betjene våre 
museumsanlegg. Vi utviklet ideene videre for å 
finne ut hvordan dette skulle være meningsfullt 
både for de ansatte og for publikum. Museet ønsket 
ikke at det skulle være et veldedig prosjekt der vi 
hjalp noen i en begrenset periode, men vi ønsket å 
styrke våre museumsverter til å utgjøre en forskjell 
både for museet og for vårt publikum.

Museene har gjennom årene blitt oppfordret 
til å ansette medarbeidere med annen kultur- og 
språkbakgrunn for å reflektere det samfunnet 
vi er en del av. Det påvirker i neste omgang 
hvordan virksomheten kan se flere potensielle 
publikumsgrupper og nye behov. Som arbeidsgiver 
har vi i tillegg stor nytte av nye innspill og synspunkter 
utenfra som ikke utgjør den etablerte kulturen. 
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Med en rekke medieoppslag i riksdekkende 
aviser med oppfordring til at næringslivet og 
arbeidsgivere må delta i dugnad for å tilrettelegge 
spesielt for de som har vanskelig for å få jobb, 
ble vi inspirert til å foreta oss noe på Drammens 
Museum. I forbindelse med at Regjeringens 
perspektivmelding ble publisert våren 2017, ble det 
ført en debatt i landets aviser om situasjonen rundt 
innvandring og integrering knyttet til sysselsetting. 
Perspektivmeldingen pekte på utfordringen med 
lav sysselsetting blant innvandrere. Oppfordringen 
i flere av artiklene har gått på at innvandrere må 

inkluderes for å integreres.  
Et interessant debattinnlegg er av butikksjef 

Siyamak Nemeti i Drammen fra våren 2017 («Gi 
innvandrere en sjanse til å vise hva de kan!», Af-
tenposten 4. april 2017). Han driver Norges nest 
største KIWI-butikk og har femtito ansatte fra atten 
ulike nasjoner. Han har gitt mange sjansen etter å 
ha hatt dem i praksis noen måneder der de har fått 
anledning til å vise hva de kan. Han sier seg enig i at 
inkludering fremmer integrering: «En arbeidsplass 
er helt avgjørende for at voksne mennesker med 
innvandrerbakgrunn skal lære seg språket og inte-
greres. […] Et familiemedlem i arbeid har derfor stor 
påvirkning på integreringen av resten av familien.»

Prosjektet vårt har gitt mulighet til å kunne tilby 
praktisk museumserfaring for minoritetsgrupper, 
som av flere grunner står utenfor arbeidslivet. 
Vi har innarbeidede rutiner for rekruttering av 
sommerverter, og tenkte at ideen med å ansette 
tospråklige museumsverter til sommersesongen 
var det avgjørende elementet for å gjøre prosjektet 
bærekraftig i virksomheten. 

Museet har et uttalt mål om å skape 
bærekraftige prosjekter og planer som 
implementeres og vedlikeholdes over tid og 
innenfor vår kjernevirksomhet. For å optimalisere 
våre ressurser og innfri formålet med stiftelsen 
streber vi etter å integrere prosjekter og planer i den 
ordinære driften, fremfor å mobilisere til stadig nye 

og kortsiktige innspill fra utenforstående aktører. 
Vi må selv eie ideene, og tilpasse virksomheten 
stadig mer krevende rammevilkår. Ved å utvide 
eksisterende sommerrekruttering, til også å omfatte 
rekruttering av flerkulturelle museumsverter, var 
prosjektet håndterbart både på kort og lang sikt.

Vertene fikk opplæring på forhånd og fikk 
jobbe sammen i begynnelsen og deretter på egen 
hånd. Flere av dem hadde vært usikre på hva de 
skulle formidle, men hoppet ut i det og møtte 
publikum i den situasjonen som måtte oppstå. 
De har senere fortalt oss om familien som var 

på besøk, der en av forfedrene hadde jobbet 
ved glassverket og at de kjente igjen bildene i 
utstillingen, eller andre besøkende som har forfedre 
som har jobbet med tømmerfløting og som hadde 
fortalt om arbeidsoppgaver slik utstillingen viser. 
Opplevelsene mellom vertene og publikum har 
blitt veldig beriket gjennom disse møtene, noe som 
tydelig har kommet frem i berettelser fra vertene. 
De har følt seg involvert i drammenseres liv og 
historie. De har også klart å bygge forståelse for 
lokalhistorie og bygdehistorie ved å sammenligne 
dette med erfaringer fra egen kultur. På den måten 
har museumsvertene blitt brobyggere mellom 
museets tilbud og nye drammensere. 

Utstillingene består av både gjenstander, 
fotografier og mye tekst som viser de ulike 
temaene. Museumsvertene lurte selv på hvordan 
de skulle gripe det an, og de fikk rådet om å bare 
være seg selv og ønske velkommen. De fikk sette av 
tid til å oversette tekstene i utstillingen og oversette 
annen enkel bakgrunnstekst slik at de kunne ta 
utgangspunkt i selve billedtekstene, interiørene og 
bygningene. De var ikke forventet til å vite mer enn 
dette. Utstillingstekstene var omfattende og til dels 
tekniske, og vertene oversatte disse til eget språk slik 
at de kunne formidle dette både på eget språk og på 
engelsk. Men det er ikke alle ord og begreper som 
finnes på polsk og tyrkisk og da har museumsvertene 
bidratt med å forklare disse begrepene gjennom 

Det handlet ikke om å gi en omvisning i utstillingen, men 
å senke terskelen og gjenfortelle det på en egen måte.

”
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konkrete eksempler i utstillingen, eller gjennom 
å forklare sammenlignbare tradisjoner fra 
hjemlandet. Det handlet ikke om å gi en omvisning 
i utstillingen, men å senke terskelen og gjenfortelle 
det på en egen måte.

Museet har gjennom prosjektet tilbudt 
museumsvertene opplæring i folkekunstens 
tradisjoner, bygdetunenes utforminger, bygningenes 
funksjoner og museets publikumstilbud. Styrken 
til de engasjerte museumsvertene er deres eget 
morsmål og kulturelle bakgrunn og deres egen evne 
til å imøtekomme publikum. Arbeidserfaringen har 
gitt museumsvertene ny kompetanse, sterkere 
språkmestring og økt selvtillit, samtidig som de har 
fått viktig innføring i norsk arbeidsliv.

I evalueringen kom det frem at det spørsmålet 
vi har stilt oss om hvorvidt engasjementet har gitt 
ringvirkninger for museumsvertene i forhold til 
relevant yrkeserfaring og økt selvtillit til å komme 
seg videre ut i arbeid, har fungert i praksis. En attest 
fra museet var høyt verdsatt og betydde for den 
ene museumsverten at hun kom gjennom med sine 
arbeidssøknader innenfor sitt kompetansefelt. Hun 
har senere fått fast jobb.

Den tyrkisktalende museumsverten hadde knapt 
erfaring med å praktisere norsk. Engelsk gikk 
flytende, men dagligtalen på norsk var veldig 
utfordrende. Hun viste merkbar bedring i muntlig 
språk over to somre som museumsvert. Praten 
gikk av seg selv og hun fant de rette ordene i 
evalueringsmøtet på høsten etter andre sesong. 
Hun var så tilfreds med å endelig komme over 
terskelen og kunne bruke språket fritt. I løpet av to 
sesonger med det hun selv anså som givende arbeid, 
og med attest fra museet, klarte hun å nå frem på 
arbeidsmarkedet. Hun forlater teamet vårt høsten 
2018 med fast jobb i bagasjen og nye utfordrende 
oppgaver innen sitt eget fagfelt. Erfaringen hadde 
gitt stor tilfredsstillelse og nytte. 

Fra evalueringsmøte med museumsvertene, 
september 2018.

Prosjektet med å gjøre museet til et mer 
inkluderende sted og til en mer inkluderende 
arbeidsgiver har gitt mersmak. Museumsvertene 
har vært viktige ambassadører overfor et nytt 
publikum og har vært med på å øke forståelsen 
av den lokale kulturhistorien gjennom å bidra 
med egne gjenfortellinger fra utstillingene. Det 
blir viktig for oss å kunne jobbe over langs med 
denne satsingen og ta den tid vi behøver for å 
videreføre dette arbeidet for å nå ut til flere og nye 
publikumsgrupper. Det vil også være viktig å dra 
veksel på museumsvertene som personalressurs 
både utfra de erfaringer og forståelse av materialet 
de sitter med, og fra den evnen de har til å nå ut til 
helt nye og ukjente publikumsgrupper. Innspillene 
fra museumsvertene har gitt ny innsikt og vil være 
med å forme tilbudet videre slik at museet kan være 
en inkluderende møteplass.


