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Abstract
Sailors’ souvenirs are well-known objects found in the museums of maritime nations.
Some of these challenge the understanding that our museums have of themselves,
precisely because they have such a long history as museum objects. These collections
belong to the scientific ideals of the past, but may today easily be regarded as curiosities
with little scientific value. The theoretical basis for this argument is the definition of the
museum as an institution, which at its most basic level is not concerned with objects as
such, but with representation, interpretation and display. In comparing the ethnological
collection of Stavanger Museum (collected c. 1877–1910) and the collection of sailors’
souvenirs in Stavanger Maritime Museum (collected c. 1926–1950), more or less identical objects are found. Both collections reflect the “discovery culture” of the 19th century,
and the interest in foreign cultures and peoples. However, the scientific ideals differ
considerably. Within ca. 50 years, sailors’ souvenirs went from representing the world’s
heterogeneity, to a means of illustrating the role of maritime trade and national pride. To
meet this challenge, a new understanding of these objects is required.

Tingene
Innerst på de lave hyllene i det konsoliderte
museet Museum Stavangers1 gjenstandsmagasin står Stavanger sjøfartsmuseums
samling av sjømannssuvenirer. Det er en
uensartet samling med en høyst uavklart
definisjon som gjenstandskategori. Den
innbefatter blant annet stentøy, etnografika, zoologiske og botaniske gjenstander,
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utskårne gjenstander i horn og tre, bekledning og dekorerte pyntegjenstander av
metall og skjell. Svært få av disse om lag 70
gjenstandene har opplysninger om opphav
og funksjon. Noen få hyllemeter bortenfor
er den etnografiske samlingen fra Stavanger
museum plassert. Denne samlingen er
betydelig større, og teller cirka 600 numre.
Den etnografiske samlingen gir ved første
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øyekast også inntrykk av å ha et mer systematisk preg. I magasinhyllene ligger afrikanske masker og skulpturer, peruansk
keramikk, husgeråd fra Madagaskar, pilkogger fra Amazonasjungelen og kroppssmykker fra Melanesia, alle sortert etter
geografi. Til gjengjeld inneholder Sjøfartsmuseets suvenirsamling flere gjenstandstyper enn den etnografiske.
De to samlingene er samlet med cirka
50 års mellomrom. Likheten mellom dem
er imidlertid påfallende. I begge finnes de
samme typer koraller, dekorerte skjell,
utskårne figurer av tre og bein og kalabasser
(tørkede frukter brukt til skåler og drikkekar) og kap kaper (dekorerte kroppssmykker fra Melanesia, lagd av skjell). Den geografiske spredningen er også temmelig lik.
Enkelte av gjenstandene i de to samlingene
er til forveksling så like at det ville vært fullt
mulig å bytte rundt på dem, det vil si flytte
skjell, trefigurer og rariteter fra plante- og
dyreriket fra hyllene med etnografika over i
sjøfartsavdelingen uten at noen ville reagere
før man sjekket gjenstandsnumrene. Uten
museets klassifisering ville oppgaven med å
skille mange av suvenirene fra det etnografiske materialet vært umulig.
Sjøfolks medbrakte gjenstander eller
kategorien ”sjømannssuvenirer” er kjent i
museumssammenheng, selv om ”sjømannssuvenirer” ikke er en formell betegnelse i
den museale nomenklaturen. I denne artikkelen argumenteres det for at disse gjenstandene utfordrer museenes selvforståelse.
Med utgangspunkt i skiftende vitenskapsog kunnskapsidealer i museene og den
historiske bakgrunnen som har gjort det
meningsfullt for museene å innlemme disse
tingene i samlingene, utforsker artikkelen
museets forståelse og framstilling av
sjømannssuvenirene. Innfallsvinkelen er
spørrende og utforskende. Hvorfor har
slike samlinger oppstått i mange av kyst-

26

Anne Tove Austbø

byenes museer? Hvilken virkelighet er det
gjenstandskategorien var ment å favne?
Hvilken relevans har de hatt for oppbyggingen av museumssamlingene? Finnes det
grunnlag for å hevde at disse gjenstandene
kom til museet som vitenskapelige objekter, men har endt opp som kuriosa på
grunn av utviklingen av museenes syn på
vitenskapelighet? I så fall, hvilken mening
kan samlingen ha i vår tid? Dette er spørsmål artikkelen reiser. Ved å ta utgangspunkt i samlingene slik de framstår i dag,
sammenholdes opplysninger fra Museum
Stavangers protokoller, årsberetninger og
utstillingskataloger. Målsetningen er å
tegne et bilde av hvordan gjenstandene har
blitt forstått da de kom til museet, men
også å undersøke hvordan denne forståelsen har endret seg i takt med skiftende
kunnskapsregimer i norsk museumsvesen.
Ingen av samlingene er i dag særlig
benyttet i Museum Stavangers virksomhet.
De anerkjennes og ivaretas som en del av
museets historie, og en utstilling i
Stavanger museum knytter den etnografiske samlingen til museets egen historie,
men samlingene er i realiteten avsluttet:
Det vil si at de verken lånes ut eller benyttes som forskningsmateriale, og de videreføres heller ikke i noen innsamlings- eller
formidlingsplaner (foreløpig).

Stavanger museums etnografiske samling
Stavanger museum ble etablert i 1877 som et
universalmuseum etter modell av andre
norske bymuseer på 1800-tallet (Eriksen
2009:66). Byen var da på høyden av seilskutefartens gullalder, og sjøfolkene ble
betraktet som en viktig resurs for å bygge en
museumssamling. I likhet med så mange av
kystbyens museer, ble sjøfolk utstyrt med
instruksjoner fra museene over hvilke gjenstander som skulle tilflyte tomme utstillings-

montre og magasiner (Shetelig 1944:88;
Eriksen 2009:35). Disse museumsamlingene
reflekterer viktige kulturelle strømninger på
1800-tallet; oppdagelser, kolonitid, utforsking av fremmede kulturer og framveksten
av den moderne naturvitenskapen. Dette var
resultat av den europeiske koloniseringen av
store landområder på andre kontinenter, og
den påfølgende etableringen av oversjøiske
imperier. Norske sjøfolk, misjonærer og
andre reisende bidro til denne oppdagerkulturen ved å samle etnografisk, kulturhistorisk
og naturhistorisk materiale fra fjerne verdensdeler (Nielssen 2007:4).
Stavanger museums formålsparagraf fra
1877 viser hvilke prioriteringer museet
hadde for den tidlige gjenstandsinnsamlingen. Formålsparagraf nr. 1 var: ”Foreningens formål er at tilvejebringe en
Samling av Gjenstande av ethnografisk og

naturhistorisk Interesse samt av Oldsager,
Mynter osv. for med Tiden at faa i stand et
ordnet Museum for Stavanger By” (Invitasjon, Stavanger Amtstidende nr. 61,
1877). Formålsparagrafen setter det etnografiske materialet først, og markerer også
tydelig at det var andre fagområder som var
sentrale for museets virksomhet i etableringsfasen, enn de som er dominerende i
dag.
De etnografiske gjenstandene kom
både fra stavangerskuter som seilte i
Oceania – særlig i Melanesia – og fra Asia
og Afrika. Med fundament i Misjonshøgskolen som ble etablert i Stavanger i
1843, sto misjonsbevegelsen sterkt i regionen. Misjonærene bidro også til innsamlingen. Den etnografiske samlingen startet
med andre ord som en villet samling fra
museets side, bevisst samlet i et kollektivt

Kroppsdekorasjon fra
Melanesia i Stavanger
museums etnografiske
samling, plassert på magasin. Det opprinnelige registreringskortet fra 1890årene er merket: ”Pande –
eller brystsmykke fra Ny
Irland. Melanesien,
Sydhavsøyene. Donert av
kaptein Salvesen”. Foto:
Anne Tove Austbø –
Museum Stavanger.

Sjøfolks medbrakte gjenstander – en problematisk museumskategori?

27

løft av folk fra Stavanger-regionen. Den er
basert på gaver og innkjøp, men med en
bestillingsliste fra museet som utgangspunkt. Sjøfolkene og misjonærene var
museets villige agenter som over en tjueårs
periode, gjorde en frivillig innsats for å
skaffe museet gjenstander fra fjerne
himmelstrøk til gavn for byen. Kunnskapsidealet var i samsvar med andre museer i
samme tidsrom; å bygge systematiske
eksemplarsamlinger for å kunne vise en
bredest mulig representasjon av verden.
Gjenstandene ble utstilt etter geografisk
opphavssted og presentert som kulturuttrykk for de respektive opprinnelseslandene. Den betydningsgivende konteksten
for samlingsarbeidet var ikke samfunnslivet
på stedene som gjenstandene stammet fra,
men den mest mulig komplette og systematiske samlingen av lignende samlinger i
museets magasiner (Eriksen 2009:12).
Et museum for etnografi i Stavanger
varte imidlertid bare et par knappe tiår.
Folkemuseumstanken som oppstod i 1890årene, bidro til at museenes fokus ble vendt
mot nasjonale og lokale forhold, og gjenstander fra bondekulturen ble viktige også i
by- og regionmuseenes innsamling (Eriksen 2009:58ff, Pedersen 2008:29–35). Helt
i tråd med dette, var virksomheten ved
Stavanger museum rundt 1900 hovedsakelig konsentrert om zoologi og arkeologi, og
etter hvert nyere tids kulturhistorie (Lexow
1952:98). Rogalands natur og historie ble
museets viktigste ansvarsområde. Dermed
passet ikke sjøfolkenes gaver lenger inn i
museets nye kunnskapsregime. De etnografiske utstillingene som hadde preget museet
i etableringsfasen, ble i 1915 pakket ned og
plassert i magasinene.
Etter å ha startet som universalmuseer,
fikk de fleste av kystbyenes museer med
andre ord en mer kulturhistorisk dreining
ved inngangen til 1900-tallet. Etnografien
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ble erstattet med interesse for historie, noe
som ble videreført gjennom framveksten av
en rekke spesialmuseer. Spesialmuseene
bidro til å forsterke og differensiere framstillingen av ulike yrkesgruppers og regioners identitet i den store nasjonale fortellingen. Etableringen av sjøfartsmuseene var
del av denne utviklingen (Austbø
1999:41).

Stavanger sjøfartsmuseums samling av
sjømannssuvenirer
Stavanger sjøfartsmuseum ble etablert i
1926, tolv år etter Norsk Sjøfartsmuseum i
Oslo og fem år etter Bergens Sjøfartsmuseum. Initiativet kom fra Stavanger
Rederiforening og Stavanger Søemandsforening. Museet startet som en medlemsforening i samarbeid med Stavanger
museum. Museets formålsparagraf anga
retning for innsamlingsvirksomheten.
Museet skulle:
ivareta den materielle del av skipsfartshistorien, saasom skibsmodeller, skibsutstyr, skibstegninger, skibsdekorasjoner, billeder m.m. (…) Stavangers
sjøfart i svundne dager med dertil knyttede binæringer (…) og for i fremtiden
(…) føre disse frem til den moderne
skibsfarts stilling og vise dens betydning
i nutiden for Stavanger distrikt og by
(Årsberetning Stavanger sjøfartsmuseum 1927:2).
I disse formuleringene ligger det et uttalt
ønske om å rette opp et tap. Seilskutetiden
var definitivt på hell, ny teknologi var i ferd
med å overta både innenfor sjøfart og i
fiskeriene. Også de andre norske sjøfartsmuseene arbeidet for å redde de materielle
levningene etter fortidig storhetstid. Samtidig reflekteres også et ønske om å bringe

kystens kulturtradisjoner fram på den
nasjonale arena, på lik linje med bondestandens kultur (Kolltveit 1989:69ff;
Pettersen 1995:7).
Sjøfartsmuseet i Stavanger åpnet sin
første utstilling like før jul i 1927, ett år etter
at medlemsforeningen ble stiftet. Av katalogens 608 gjenstandsnummer ser vi at skipsportretter, skipsmodeller og navigasjonsutstyr
dominerer utstillingen (Katalog Stavanger
sjøfartsmuseum 1928). Ingen gjenstander
som kan defineres inn under betegnelsen
sjømannssuvenirer er tatt med. Men i gjenstandskatalogen finnes gjenstander fra andre
kontinenter og eksotiske steder, samlet av
norske sjøfolk som reiste i utenriksfart. Selv
om sjømannssuvenirene ikke fikk en framtredende plass i museets første utstilling, ble de
innlemmet i det nye museets samlinger.
Sjøfolkene og deres familier fortsatte altså

med å gi gaver til byens museer slik de hadde
gjort siden 1870-årene, men nå til det nyopprettede Sjøfartsmuseet. Og museet aksepterte
donasjonene.
Den historiske forutsetningen for
museenes samlinger av suvenirer er først og
fremst skipsfartens internasjonale karakter.
Oppgangstiden i norsk sjøfartsnæring på
1800-tallet og veksten i verdenshandelen i
perioden 1850–1880, var særlig utslagsgivende. Sjøfartsnæringen fant nye markeder, blant annet i guano- og koprafart på
Stillehavet (Worm-Müller 1950:329–337;
Dannevig 1976:23–30). En særlig nisje
åpnet seg i trampfart i Stillehavsområdet i
1870-årene – i samme periode som
Stavanger museum var i etableringsfasen –
noe som reflekteres i den geografiske fordelingen av gjenstandene i museets etnografiske samling. Sjøfolk seilte verden

De fleste gjenstandene fra
Madagaskar i Stavanger
museums etnografiske
samling ble samlet av misjonærer i perioden
1881–1910.
Foto: Anne Tove Austbø –
Museum Stavanger.
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rundt og tok med seg ulike typer av suvenirer som kan knyttes direkte til de områder
hvor norske skip opererte.
Etnografisk materiale pyntet også
norske sjømannshjem, sammen med blant
annet britisk stentøy, kamferkister fra
Indonesia og kinesisk porselen. Erling
Eriksen beskriver sjømannshjemmet slik:
Kommoden i ein sjømannsheim var
sjølve eventyret. I skuffen låg silkesjal
og kjolety. Florida-vatn og perlepung.
Og oppå kommoden stod minna i rad,
gåver frå sjømenn med mange år til
sjøs. Her stod skrinet med det rare i.
Det eine med det rare utanpå, sniglehus
og skjel, nålepute og skutebilete. Det
andre med det rare inni, i dei vakraste
fargar og mønster og med dei manande
orda: ”Forget me not” (Eriksen 1968:
129).
Beskrivelsen dekker en rekke av de gjenstandstyper som finnes i Stavanger sjøfarts-

Et utvalg av Stavanger
sjøfartsmuseums samling av
sjømannsuvenirer. Foto:
Anne Tove Austbø –
Museum Stavanger.
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museums samlinger, og gir et godt bilde av
hvordan sjømannssuvenirene preget mange
stueinteriør i sjømannsfamilier – både i
skipperhjem og de mer beskjedne stuene til
vanlige sjøfolk. De dannet et eget univers,
minnegaver som materialiserte sjøfolks
opplevelse av eksotiske steder i familiehjemmet.
De kulturhistoriske museene og sjøfartsmuseene har samlet disse gjenstandene
og tatt imot dem som gaver, men med
forskjellig forutsetning og forståelse av
gjenstandenes betydning.

Den museale heterotopi
Anne Eriksen viser i boka Museum. En
kulturhistorie hvordan ord og begreper
konstituerer betydningen til museumsgjenstandene, og hvordan forståelsen av dem
endres over tid (2009:87–88, 117). Hun
refererer til den britiske filosofen Beth Lord
(2006:5) som argumenterer for at museenes praksis dypest sett ikke dreier seg om

ting, men om representasjon, fortolkning
og framstilling. Lord viser hvordan nøkkelen til å forstå museet som institusjon,
finnes i rommet mellom gjenstanden i seg
selv og den betydning som gjenstanden
tilskrives. Det vil si i forholdet mellom
objekt og begrep. I sin analyse av museet
som en fortolkende institusjon, bygger
Lord på Michel Foucaults begreper heterotopi og episteme. Heterotopi er betegnelsen
på steder som har særskilte karakteristika
eller muligheter som skiller dem fra verden
utenfor. De er konkrete steder, men ”har
også den egenskapen at alle andre tenkelige
steder i kulturen kan bringes dit, hvor de
kan settes opp mot hverandre, endevendes,
bestrides og diskuteres” (Eriksen 2009:
117). Dermed kan det skapes en illusjon
som går ut over alle virkelige sammenhenger mellom tid og rom. Foucault
(1986:22–27) nevner skip, gravplasser,
fengsler, hellige steder, biblioteker og
museer som eksempler på slike heterotopier. I sin omtale av denne diskusjonen
påpeker Eriksen at Lord plasserer Foucaults
begrep i en historisk sammenheng som
åpner muligheten for forståelse av danning
av mening i museene. Eriksen skriver:
En slik glipe mellom objektene og
begrepene har ikke alltid vært til stede,
men ”når de begrepsmessige systemene
begynner å bli forstått som produkter
av menneskelig tenkning, åpnet det seg
et rom mellom tanke og verden, begrep
og ting”. Ifølge Lord skjedde dette
omkring midten av 1600-tallet, det vil
si i tiden for den vitenskapelige revolusjon og, ikke minst viktig, i den perioden da Foucault selv mener det foregikk
et viktig brudd i måten kunnskap ble
forstått og organisert på (Eriksen
2009:118).

Denne forståelsen gjør det mulig å studere
museets tematisering av begrep og kategoriseringer, og gir muligheten til refleksjon
over hvordan ord og begreper henger
sammen og hva kategorier er. Lord påpeker
at det nettopp er museets fortolkning av
gjenstander som konstituerer definisjonen
av museet som en heterotopi. Det er mulig
å tenke seg et museum uten tekst, skriver
hun. Ja, til og med uten gjenstander, men
ikke uten fortolkning.
Museums need not contain artefacts
and need not contain text; sometimes
interpretation is implicit and hidden.
But without interpretation, without
representing a relationship between
things and conceptual structures, an
institution is not a museum, but a
storehouse” (Lord 2006:5).
Med utgangspunkt i en slik museumsdefinisjon, kan museets forståelse og håndtering av sjømannssuvenirene gi ytterligere
perspektiver. Til tross for denne tilsynelatende likheten mellom de to samlingene, er
det også åpenbare forskjeller. Gjenstandene
er blitt tatt inn i museet med to helt
forskjellige perspektiv. Tingene som sjøfolkene donerte til Stavanger museum på slutten av 1800-tallet, ble samlet, registrert og
utstilt som etnografisk materiale. Disse
gjenstandene kom til museet på oppfordring. Museet sendte selv bestillingslister til
sjøfolkene over gjenstander som det ønsket.
I mellomkrigstiden ble tilsvarende gjenstander innlemmet i Stavanger sjøfartsmuseums samlinger som relevante bidrag
til konstitueringen av lokal sjøfartshistorie.
Da ble alle gjenstandene donert som gaver
fra privatpersoner. Med noen få tiårs
mellomrom ble gjenstandene med andre
ord tilskrevet vidt forskjellige betydninger i
museumssammenhengen.
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Sjømannssuvenirer – en museal sekkebetegnelse
Store norske leksikon definerer suvenir som
en minneting ”kjøpt til erindring om et
sted hvor man har vært”. Definisjonen
berører ikke begrep som autentisk, masseprodusert, nyttig eller unyttig, men det
ligger en implisitt forståelse av at minnetingen har et personlig aspekt. Suvenirene
framstår som turismens tinglige manifestasjon. Salomonsens konversasjonsleksikon
fra 1927, definerer suvenir som: ”Erindring. Gave til Minde om et ell. Andet”.
Den engelske ordboken utdyper det slik:
”Something kept or serving as a reminder
of a place, a person, or an occasion, a keepsake, a memento” (Websters new Dictionary 1976:1736). Definisjonen utvides
her til også å omfatte minner etter personer,
historiske og politiske hendelser, eller andre
viktige begivenheter. Det personlige aspektet er tydelig uttalt. I senere litteratur inkluderes også gjenstander som er minner etter
tidligere kulturer eller utdødde håndverksteknikker i begrepet (Graeburn 2000: xii).
Begrepet sjømannssuvenirer finnes ikke
i vanlige leksikon og heller ikke i klassifiseringssystemene UDK, DEWEY eller Outline. Det nærmeste museene kommer en
systematisk plassering er under inventarkategorien i emneordslistene. Ingen definisjoner skiller sjømennenes suvenirer fra den
store hopen av turismens produkter. Det
samme forholdet reflekteres i Museum
Stavangers bibliotek. Heller ikke her finnes
det en egen kategori som dekker sjømannssuvenirene.
I artikkelen ”Tingenes orden” henviser
Bjarne Rogan til Susan Stewarts diskusjon
om suvenir versus samling. Stewart bruker
begrepsparene metonymi og metafor, og
argumenterer for at suvenirer kan forstås
som metonymier fordi det er ”en gjenstand
som settes i stedet for den helheten eller
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situasjonen den var en del av, f.eks. kan en
suvenir stå for hele reisen hvor den ble
ervervet” (Rogan 2010:141). Samlinger
derimot, forstår Stewart som metaforiske
representasjoner der gjenstandene symboliserer noe annet enn seg selv, men innenfor
et lukket system. Stewart argumenterer for
at mens suveniren gir autentisitet til fortiden, er det motsatt med samlinger. Samlinger får autentisitet gjennom gjenstanden
(Ibid.:142).
Rogan viser videre hvordan samlinger
ordnet etter taksonomiske prinsipper, var
helt dominerende i kulturhistoriske museer
fram til slutten av 1900-tallet. Da begynte
også tematiske og estetiske innfallsvinkler
til samlingene å gjøre seg gjeldende
(ibid.:140). I en slik sammenheng har kategorier som sjeldenhet, autentisitet og /eller
representativitet vært vanlige kriterier for å
vurdere gjenstanders museale verdi.
Sjeldenhet er et interessant begrep i denne
sammenheng. Suvenirer er gjerne forstått
som masseproduserte gjenstander beregnet
på et stort marked. Dermed representerer
de motsatsen til gjenstandene som museene
gjerne har samlet.
Det er vanskelig å gripe kriteriene som
lå til grunn for at sjøfartsmuseene aksepterte å innlemme sjømannssuvenirer i
samlingene. I faglitteraturen finnes en del
nyere artikler som tar for seg enkeltgjenstander eller mindre samlinger av gjenstander fra sjøfolk, gjerne skrevet med en
kulturhistorisk innfallsvinkel eller med
utgangspunkt i museologiske problemstillinger (Eriksen 1968; Sørensen 1975;
Hamram 1986; Reed 2004, 2007). Det
finnes også publikasjoner som systematisk
behandler de etnografiske samlingene i
Bergen og Oslo (Bouquet 1996; Rio 1999).
Norsk litteratur som tar for seg hele bredden av begrepet sjømannssuvenir, mangler
imidlertid.

Utdrag av Stavanger
sjøfartsmuseums aksesjonskatalog 1927. Tekst: ”Samling
fra sydhavsøerne – 2 spyd, 1
sabel, 1 stok, koraller, skibsmalerier etc. Gave fra
kaptein Rasmussen og
hustrus arvinger v / hr.
kaptein Johnsen”.
Foto: Anne Tove Austbø –
Museum Stavanger.
Gjenstandskategorien lar seg ikke fange
i en klar klassifikasjon. Dette forholdet
forsterkes av at mange av gjenstandene har
hatt en annen funksjon enn den som
kommer til uttrykk i den museale klassifikasjonen. De kan opprinnelig ha vært
produsert som husgeråd, til bruk i personlig hygiene eller kroppsdekorasjon, til seremoniell bruk eller også som våpen. De kan
selvfølgelig også være nips eller suvenir, det
vil si masseproduserte varer beregnet for
turistmarkedet. I litteraturen vises det også
til eksempler på museumsgjenstander som
framstår som etnografika, men som i
realiteten er markedstilpassede produkter
som er produserte for å dekke en etterspørsel etter autentiske bruksgjenstander fra et
spesielt område eller en kultur (Bouquet
1996:93; Lexow 1952:100).
Fellesnevneren som gjør suvenirbetegnelsen relevant for museene, er ikke først og
fremst gjenstandenes verdi vurdert ut fra
tradisjonelle museale kriterier. Tvert imot,
slike samlinger vil ofte innbefatte masseproduserte gjenstander med usikkert
opphav. De fleste sjøfartsmuseene rundt
Nordsjøbassenget og langs Østersjøen har
likevel samlinger av gjenstander som
sjøfolk tok med hjem. Betegnelsen eksisterer som et reelt begrep i den museale praksis, det er et internasjonalt fenomen.

Gjenstander og mening i sjøfartsmuseene
I sjøfartsmuseene fikk sjøfolks medbrakte
gjenstander en annen betydning enn i
universalmuseet. I 1900-tallets første tiår
var verken sjøfartsmuseene eller de kulturhistoriske museene opptatt av det allmenne
kunnskapsidealet som tidligere hadde rådd
grunnen i kystbyenes universalmuseer.
Initiativtakerne i Stavanger satte kreftene
inn på å dokumentere og framstille sin
regionsrolle i den nasjonale fortellingen om
sjøfartsnasjonen Norges suksess til havs.
Sjøfart og skipsbygging stod sentralt i
innsamlingsarbeid og formidling. Dette
reflekterer hovedtendensen i den nasjonale
historieframstillingen. Faktorer som tonnasje, avkastning og andre kvantifiserbare
forhold i sjøfartsnæringen ble viktigere enn
studier av levesettet til kulturer som sjøfolkene kom i kontakt med, eller av sjøfolkenes opplevelse av disse møtene. Forholdet mellom sjømannen ute og familien
hjemme, fikk heller ikke oppmerksomhet. I
den store fortellingen om nasjonens maritime historie fikk verken museenes etnografiske materiale eller sjømennenes
minneting særlig oppmerksomhet, fokus
var rettet mot båten.
Man må kunne slå fast at båten er den
viktigste gjenstanden i de norske sjøfartsmuseene. Den utgjør museenes hovedfortelling. Båten forteller om ferdsel til sjøs, men

Sjøfolks medbrakte gjenstander – en problematisk museumskategori?

33

også aktivitetene som fulgte i kjølvannet av
den, slik som handel, skipsbygging, utvikling av transportårer, etablering av havner,
fyr og sjømerkesystemer, navigasjon, oppdagelser og teknologisk nyvinning. Verktøyet
og utstyret som skulle til for å bygge og
utruste båten fikk også en sentral plass,
sammen med hjelpemidlene for å kunne
navigere. Andre store gjenstandsgrupper i
sjøfartsmuseenes samlinger er sekundære
uttrykk for båten, slik som skipsmodellene,
skuteportrettene og skipstegningene.
Informasjon om båtens karakteristika
og funksjon har derfor en soleklar plass i
sjøfartsmuseet. Egenskapene egner seg
ypperlig for typologisering innenfor geografiske rammer, kronologisk og etter
utforming. I tillegg til estetiske egenskaper,
blir båten først og fremst vurdert etter konkrete kriterier som bruksområde, geografisk
tilhørighet, form, konstruksjon, materialtype og egenskaper i sjø. Sjøfolkenes
medbrakte gjenstander representerer helt
andre perspektiver i den maritime historien. De er innfallsvinkler til helt andre
historier, til de personlige historiene.

De personlige minnegavene
Mens sjømannssuvenirene trolig har blitt
oppfattet som personlige og unike for den
enkelte sjømannsfamilien, har ikke museet
klart å dokumentere eller formidle disse
verdiene.
Som suvenirer er de kilder til sjøfolkenes personlige minner, fortellinger og
erfaringer. De har hatt følelsesmessig betydning for enkeltmennesker, og kanskje også
spesielle betydninger i dagliglivet til den
som ventet hjemme? I dette personlige
ligger trolig forklaringen på hvorfor gjenstandene er blitt donert til sjøfartsmusene.
Suvenirene må forstås som kilder til historier om sjøfolk, skip, kulturmøter og fami-
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liehistorie. Gjenstandene har vært en
forbindelse mellom familien hjemme og de
som arbeidet på sjøen. For sjøfolkene har
suvenirene vært minner om steder og
hendelser. For familiene har de vært minner
om dem som var til sjøs. Hver historie har
vært unik, men har samtidig inngått i den
store fortellingen om Norges rolle i internasjonal skipsfart.
Tingene har et privat aspekt, men også
en nostalgisk og sentimental side. Dette er
perspektiver ved tingen som ikke har vært
målbare eller kvantifiserbare i museet.
Tingene som suvenirer, som individuelle
minnegaver, er ikke blitt ivaretatt. Det er
for eksempel så å si ingen dokumentasjon
over de medbrakte tingene i sjømannshjemmene i Norge. I museet ble de ikke
oppfattet som individuelle eller unike, og
heller ikke som minneting i en sjømannsfamilies hverdag. De enkelte gavene ble
derfor heller ikke registrert som enhetlige,
unike samlinger.
I museet ble de tatt imot og forstått
som materielle uttrykk for sjømannsstanden og handelssjøfarten på et overordnet
nivå, på samme måte som ulike typer verktøy, skipsutstyr og lignende er blitt ivaretatt
for å dokumentere ulike yrkesgrupper og
håndverk. Suvenirene fikk tjene rollen som
materielle vitnesbyrd om Norges deltakelse
i internasjonal skipsfart og møter med
fremmede kulturer i en tilbakelagt fortid.
De ble til ”et gravmæle over Stillehavsfarten” (Rio 1999:19).
På mange måter tilhørte gjenstandene et
foreldet vitenskapssyn allerede før sjøfartsmuseene ble opprettet, et tidligere kunnskapsprosjekt med andre grenser mellom
fagdisiplinene. Sjøfartsmuseet dyrket sin
særlige interesse for tekniske aspekter ved
skips- og båtkonstruksjon, og økonomiske
sider ved handelssjøfarten. Som gjenstandsmateriale favner sjømannssuvenirene langt

utover de tradisjonelle maritime interesseområdene og inn i fag som zoologi, botanikk, antropologi, folkloristikk og kulturhistorie. Da gjenstandene kom til museet
hadde imidlertid givere og museumsarbeidere en felles forståelse av at gjenstandene
har hatt berettigelse i museumssamlingene.
Nå er denne blitt utydelig.
Sammenholdt med båten, framstår
mange av suvenirene i dag som rene rariteter, uvitenskapelige gjenstander uten en
velutviklet typologi. Men i motsetning til
båten, som i kraft av sin selvforklarende
posisjon kan presenteres med minimal
informasjon og likevel være meningsbærende i Sjøfartsmuseets utstilling, er suvenirene en gjenstandsgruppe som tydelig viser
at alle museumsgjenstander har en kulturelt
betinget symbolverdi. De er avhengige av å
bli tilskrevet mening for å forsvare sin plass
i sjøfartsmuseet.

Sjømannssuvenirer – fra vitenskap til kuriosa?
Sjømannsuvenirene utfordrer museenes
selvforståelse – de viser at synet på gjenstander endres etter hvert som vitenskapsidealer
og kunnskapssyn forandrer seg. Også publikums og museumsarbeiderenes oppfatning
av gjenstandene får betydning for samlingenes verdi. I universalmuseet ble det etnografiske materialet forstått som materiell
representasjon av verdens mangfold,
forsøksvis systematisk samlet for å bidra til
oppbyggingen av Stavangers første offentlig
tilgjengelige museum. I Sjøfartsmuseet ble
gjenstandene i første omgang fortolket og
framstilt som minner om en forgangen storhetsperiode, og over en sjøfartsnæring og
sjøfolk som opererte i et førindustrielt
samfunn. I våre dager er dette minnet tapt,
publikum har ikke de samme referansene
som til langt inn i etterkrigstiden gjorde
gjenstandene meningsfulle i museet.

Vurdert ut fra vitenskapelige idealer
knyttet til gjenstanders sjeldenhet, autentisitet og representativitet kan det argumenteres for at sjømannsuvenirene som enkeltgjenstander, overhode ikke har museal
verdi. Med dette perspektivet blir det likegyldig og tilfeldig hvilke gjenstander
samlingene består av, så lenge de kan sies å
representere en viss tidsperiode og et
bestemt geografisk nedslagsfelt. Museets
forståelse av suvenirene konstituerer gjenstandenes betydning, og når enkeltgjenstandenes historie ikke er ivaretatt, blir det
samlingens helhet som får interesse, heller
enn de enkelte gjenstandenes proveniens
eller kontekst. Hadde eierforhold, det
opprinnelige bruksområdet, gavekonteksten og sjøfolkene og deres familiers oppfatning av hver enkelt gjenstand vært
beskrevet i museumskatalogen, ville saken
stilt seg annerledes. Slik som situasjonen er,
med en rekke gjenstander med ytterst få
opplysninger knyttet til seg, er det først og
fremst den kollektive identiteten til disse
gjenstandene som har konstituert mening i
Sjøfartsmuseet, heller enn den enkelte gjenstandens særskilte karakteristika. Om en av
Sjøfartsmuseets kap kaper går tapt, kan vi
låne en fra Stavanger museums samling,
eller fra et annet sjøfartsmuseum. I prinsippet kan vi erstatte den med en korall eller
en utskåret trefigur i et utstillingsmonter
som skal illustrere Stillehavsfarten på slutten av 1800-tallet. Går man videre på
denne tankerekken er veien over i ren
semiotikk ikke lang: Gjenstandene får
mening og verdi som tegn og symboler,
heller enn som konkrete, materielle vitnemål om sin funksjon og opphav.
I Sjøfartsmuseet har det verken vært
viktig å vise gjenstandenes opprinelige
bruksområde eller den symbolske betydningen de fikk i sjømannshjemmet. Siden
suvenirene ikke hadde de egenskapene som
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ellers har vært betraktet som verdifulle i
sjøfartsmuseene, nemlig enkel og klar typologi, eller en påviselig historisk utvikling,
kan vi si at gjenstandskategoriens museale
begrunnelse bleknet. Kunnskapsidealene i
museet passet ikke lenger til forutsetningen
som gjenstandene var blitt samlet inn
under. Funksjonen har derimot vært en
synliggjøring og konkretisering av de
mange stedene i verden hvor norske sjøfolk
hadde vært – et minne om storhetstiden
under seilskutetiden. Minneaspektet ved
suvenirene har vært konsentrert om å feire
en forgangen storhetstid. Sett i dette lyset
har gjenstandene hatt betydning som identitetssymboler for oss, det vil si sjøfartsnasjonen Norge og den norske sjømann
som et kollektivt begrep. Dette passer også
bedre med mellomkrigstidens museumsideal, hvor nasjonale strømninger var sterkt
rådende. Dermed har gjenstandenes kuriøse og fremmedartede opphav passet inn i
det bildet av seilskutetiden som formålsparagrafen til Stavanger sjøfartsmuseum
spesifiserer at museet skal bidra til.
Etter hvert som museumsdriften ble
profesjonalisert og minnet om seilskutetiden bleknet, ble suvenirene skjøvet lengre
og lenge bakover i museumssamlingene, og
dypere inn i magasinet. Der er de nå i ferd
med å gjenforenes med tilsvarende gjenstander fra Stavangers museums avsluttede
etnografiske samling. Gjenstandene er nå
blitt kuriøse, men vel og merke i vår tids
forståelse av ordet – i betydning rare og
merkverdige – og ikke i 1600-tallets forståelse, da gjenstandene knyttet an til viktige
aspekter i kunnskapsdebatten.
I dag doneres sjøfolks hjembragte gjenstander til de kulturhistoriske museene i
stedet for sjøfartsmuseene; amerikadukker,
gule vinylplater med Elvislåter, tyggispakker, kjoler i gnissende nylonstoffer, utskårne teakfigurer av halvnakne negresser,
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og andre tilsvarende gjenstander som
sjøfolk brakte med seg til Norge i etterkrigstiden kan kanskje ikke defineres som
suvenirer i ordets strengeste betydning. De
har heller ikke blitt betraktet som relevante
gjenstander innenfor sjøfartsmuseenes virksomhetsområde. Diskusjonen om sjømannssuvenirenes verdi – hvis den i det
hele tatt føres – er en museumsskapt
problemstilling. I tusenvis av sjømannshjem i hele Nord-Europa har disse gjenstandene hatt en sentral og selvforklarende
plass. Det var først når suvenirene havnet
på museum at deres betydning og funksjon
ble utydelig. Der har de nærmest endt opp
som en restkategori, tømt for innhold i
dagens kunnskapsregime.
Hvordan kan vi forstå og bruke disse
samlingene i dagens museer? I det etnografiske museet har en del av disse gjenstandene kanskje fortsatt mening som materielle
uttrykk for andre kulturer. I lys av debatten
om repatriering av museumsgjenstander
burde museene foreta en vurdering om
deler av samlingene kan ha verdi for de
kulturer hvor de opprinnelig kom fra.
Gjenstandenes estetiske kvaliteter er
blitt verdsatt i kulturhistoriske museer.
Britisk stentøy fra Staffordshire, fat, punsjboller og skåler med påmalte skutemalerier
og vers som priser skipets hell, er typiske
for Victoriatidens sentimentale, populærkulturelle og masseproduserte framstilling
av sjømannen. Disse gjenstandene gir
vesentlige bidrag til etablerte kulturhistoriske gjenstandskategorier (se Liedgren
1950; Henningsen 1968; Wolfgang 1985).
I sjøfartsmuseet har sjømannssuvenirene i lang tid – kanskje alltid – blitt betraktet som en perifer gjenstandsgruppe.
Når man også tar i betraktning at maritime
tema og kysthistorie generelt har vært
underrepresentert i norsk museumsverden,
levner det ikke mange muligheter for at

Fra et tablå i Stavanger
museums byhistoriske utstilling, som åpnet i 1995 og
som fortsatt vises. Deler av
den etnografiske samlingen
presenteres her i lys av museets egen historie. Scenen
framstiller kaptein Halvar
Pedersen i forhandlinger
med en innfødt på Ny
Irland – Papua New
Guinea (”Sydhavsøerne”),
om kjøp av en kultfigur til
museets samling. Foto: Terje
Tveit, Arkeologisk museum
– Universitetet i Stavanger.

sjøfolkenes medbrakte gjenstander skulle
vies mye oppmerksomhet i museal
sammenheng. Det må kunne slås fast at
både forskning og dokumentasjon omkring
sjømannssuvenirenes opphav, bruk og
betydning i Norge er mangelfull.
Samlingene har imidlertid andre
verdier. Med vår tids fornyede interesse for
materialitet burde suvenirsamlingene legge
grunnlag for ny forskning og interesse.
Museologisk er de interessante fordi de
utfordrer museenes selvforståelse og verdisyn, og viser at også museenes kriterier for
vitenskapelighet er i endring. Det kuriøse
kan være en god innfallport til diskusjon
om tidligere tiders forståelseskategorier og
vitenskapshistorie, og om skiftende kunnskapsregimer og museets samfunnsrolle.
Også med en pedagogisk og didaktisk
innfallsvinkel burde samlingens annerledeshet vekke nysgjerrighet hos forskere og
det generelle publikum.
I et flerfaglig perspektiv har gjenstandene et kraftfullt potensial til å utfordre

sjøfartsmuseenes tradisjonelle historiefortelling, som fortsatt er preget av nasjonal retorikk og en forholdsvis snever forståelse av det
maritime begrepet. Suvenirene er en konkret
innfallsvinkel for både å studere kulturmøtene mellom norske sjøfolk og folk i fremmede havner, og forholdet mellom sjøfolk
og deres familier hjemme. Kanskje er de
også et utgangspunkt for å synliggjøre
forhold knyttet til kjønn og klasse? Et tema
som ennå er underkommunisert i sjøfartsmuseene. Suvenirenes personlige, nostalgiske og sentimentale aspekt kan tale til
publikums egne minner på en annen måte
enn den tradisjonelle gjenstandsformidlingen, og kan være utgangspunkt for fortellinger av nye og andre historier i sjøfartsmuseene.
Det største potensialet ligger imidlertid
trolig i å ta utgangspunkt i giveraspektet.
Denne innfallsvinkelen har sjøfartsmusene
ikke utforsket. I videreføringen ligger
diskusjonen om hvilken forståelse av maritim historie sjøfartsmuseene opererer med,
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og hvordan suvenirene kan fortolkes om
man velger å legge andre forståelseskriterier
til grunn enn de teknisk-økonomiske
aspektene som til nå har vært rådende.
Til tross for at de fleste gjenstandene i
Stavanger sjøfartsmuseums suvenirsamling
nærmest er strippet for kontekst, er det
personlige aspektet fortsatt til stede. I dette
ligger en mulighet til å formidle nye og mer
allmenne historier, som også kan overskride
den spesifikt maritime settingen. Suvenirene er minner. De representerer historier
om avskjed og hjemkomst, frihet og lengsel, fravær og tilstedeværelse, kommunikasjon, kulturmøter og opplevelse av det
fremmede. I videreføringen ligger spørsmålet om hvordan mennesker i dag håndterer
langvarig fravær fra familie og hjemsted, og
hvilke strategier man velger for organisering av familieliv i en verden som preges av
et globalisert arbeidsmarked og stor migrasjon. Dette er spørsmål som kan bidra til
revitalisering av gamle gjenstandssamlinger
og gi grunnlag for nye dokumentasjonsprosjekt. For at 1800-tallets suvenirer skal gi
mening for dagens mennesker i vår tids
museer, må imidlertid gjenstandene operasjonaliseres til å angå vår tid. Suvenirsamlingene viser at museet gjenspeiler
samfunnet og tidsånden, de er del av en
historisk prosess. Museene er foranderlige,
og kriteriene for hva som betraktes som
verdifullt er ikke gitt for evigheten. Dette
betyr at gjenstander som virker tømt for
mening i dag, kan få ny betydning etter
hvert som museene utvikler seg og får nye
oppgaver.

Note
1. Museum Stavanger, forkortet MUST, omfatter
flere ulike fagavdelinger hvor både Stavanger
museum og Stavanger sjøfartsmuseum inngår.
Museum Stavanger administrerer blant annet et
felles gjenstandsmagasin for alle avdelingene.
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