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Kulturarv – prosess, retorikk/fortelling

Fra pliktavlevering til selv-dokumentasjon

Kompetanseheving

Rekruttering

Praksiser som ikke gjenskaper asymmetriske maktforhold
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4Foto. Nasjonalbiblioteket

Biografiske objekter og 
bruksgjenstander (etnografiske)
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Foto. Nasjonalbiblioteket
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Foto. Nasjonalbiblioteket



Autorisert og ikke autorisert kulturarv



«Vi kan fastslå at nye minoriteter 
er overrepresentert i 
samfunnsminnet som 

sosialklienter på grunn av 
utvalgsmetoder for kassasjon og 

underrepresentert i 
samfunnsminnet ellers.» (Røsjø et 

al., 2007, s. 5) 
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St. meld. nr. 17 (2005–2006) 2008 som markeringsår 
for kulturelt mangfold

Innenfor arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet er 
det behov for å styrke dokumentasjon og 

formidling av minoritetskulturer og sikre at 
institusjonene blir steder der minoriteter selv 

kan forme og oppleve kulturelle trekk som 
vedrører egen identitet.  Like viktig er det at 

majoriteten får innsikt i minoritetenes 
kulturer, og at kulturelle endringer i det norske 

samfunnet blir belyst. Samtidig vil det også 
være aktuelt å drive målrettet informasjon om 

disse endringene.
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St.meld. nr. 17 (1996–97) Om innvandring
og det flerkulturelle Norge fastslo:

«Regjeringen legger til grunn at det norske samfunnet har 
vart og i økende grad vil vare flerkulturelt. Kulturelt
mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet. På alle 
områder må det legges til rette for åpenhet og dialog, 
samhandling og nyskaping. Rasisme og diskriminering er i
strid med våre grunnleggende verdier og må motarbeides
aktivt.»
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Et interkulturelt kulturarvfelleskap?
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Nye kulturarvfelleskap? 

Fotojournalist Iffit Qureshi

• Humans of Oslo (2012-d.d)

• Oslo Folk (2015) 

• #HOMELia (2020)

• På Kiellands (2019/2021)

• Aktivistene (2017-2018, Utøya, 
Oslo Museum, Lørenskogs Hus 
og Stiklestad Nasjonal 
museum). www.iffitqfoto.com

http://www.iffitqfoto.com/?fbclid=IwAR1MxI_nfpep7DslHCyLIfURSY7DbcsP0jJwetoXLM8jcAlHQsxZd97Xvs0


Iffit Qureshi, fotojournalist

«Utstillingene mine bidro 
til at på Oslo Museum ble 
det for første gang mer 
mangfoldig publikum. I 
2014 opplevde museet at 
for første gang somaliere 
dukket opp på en 
utstilling.» 



Iffit Qureshi, fotojournalist

«Det som de flokket til for å se 
var bildet mitt av en eldre 
somalisk kvinne og et intervju 
med henne.
Mine utstillinger siden 2012 
har hatt fokus på og vært lojal 
mot mangfold og 
inkludering.»



Migrasjon – et interkulturelt kulturarv

• Glokale/transnasjonale 
forhold

• Migrasjon

• Religionshistorie

• Familie/slektskap

• Kulturelle uttrykk 
(kunst, musikk og litteratur)



Dansk-norsk slaveri

1777 dåpsannonse om slavegjorte 

Juliana Maria i Bergen

Dåpsannonsen for Juliana Maria ble 
publisert 8.9.1777 i Bergens 
Adressecontoirs Efterretninger. 

«Denne Negerinde tilhører Mad. 
Dischingthun som førte hende med sig 
fra Vest-Indien her til stedet …».

Foto. Nasjonalbiblioteket



Tilforladelig Kort over Eylandet St Croix udi America. 
Tilegned Deres Høy Grevelige Excellence herr Adam 

Gotlob Moltke. Kart 34. Jens Mikkelsen Beck. St. Croix 
1757

Foto. Nasjonalbiblioteket



2020

Selv-dokumentasjon



Representasjon & det symbolske landskap

Hvem er til stede og hvem er fraværende i offentlige 
representasjoner? Hva er egenskapene til disse menneskene 
og gjenstandene som er portrettert i den? Hvem kontrollerer 
representasjonene og i hvilken grad er de omstridt? Hvordan 
fremstilles hierarki og hvilke kvaliteter er knyttet til bestemte 
posisjoner i et samfunn?

(Ross 2009: 7)



2009 2019
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Immigranten (1979) utgitt av 

Immigrant-kollektivet er forgjengeren 

til Samora forum.



Baheerathy Kumarendiran



«Jeg ser viktigheten av å ha 

tamilske bøker som kan vise 

visuelt tamilbokstaver og 

illustrasjoner som kan 

gjenspeile disse tamilske 

barna.» Baheerathy Kumarendiran



«Dette handler om å bli sett, 

hørt og representert i et 

multikulturelt norsk samfunn 

gjennom barnebøker. »

Baheerathy Kumarendiran



«Jeg oppsøkte tamilske organisasjoner 

der jeg opplevde manglende arkiv, 

fragmenterte arkiv, begrenset tilgang til 

arkiv eller ingen arkiv. I en slik situasjon 

er historien til den tamilske diaspora i 

Norge avhengig av muntlig historie og 

intervjuer som lever fortsatt som minner 

og erfaring hos tamiler som utgjør 

førstegenerasjonstamiler i Norge.»

Baheerathy Kumarendiran



Tidlig eksempel på tamilsk 
publikasjon i Norge «Syn» (1994). 
Foto. Nasjonalbiblioteket

Sinnadurai Umapalans Tamilenes liv 
og historie i Norge 1956-
2016 (2016).Foto. Nasjonalbiblioteket







torsdag 17. sept. 1981



American Jewish Historical Society
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Afrikan Youth in Norway (AYIN)

«Jeg trenger din 
veiledning! AYIN er i 
ferd med å forsvinne i 

glemmeboka! Min idé er 
å samle bilder, 

dokumentasjon, videoer 
o.a. til et slags arkiv el. 
lign. Hva tenker du?»
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Queendoms satire om flerkulturalitet i Norge (2005)

Foto : Nasjonalbiblioteket



«Organisasjonens aktiviteter begynte så smått mot 
midten av nittitallet. Unge norsk-afrikanske 

ungdomsarbeidere opplevde at den yngre 
generasjonen norsk-afrikansk ungdom slet med å 

finne seg til rette i Oslo og omegn. De fleste av dem 
var både født og oppvokst i Norge, men deres 

utseende gjorde at de «stakk seg ut» i det på den tiden 
ganske så homogene norske samfunnet. De følte seg 

«norske», men ble ikke behandlet på lik linje med 
annen norsk ungdom. De følte seg mistenkeliggjort, 

marginalisert og utilpass, og dette skapte utagerende 
oppførsel hos enkelte, som så satte resten i dårlig lys.» 
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«MEN, AYIN har vært en prekær del av Norges 
flerkulturelle historie. Dette var første gang 

innvandrernes barn, født i Norge, selv tok til orde for 
endringer i samfunnet. «Negerdebatten», utallige 

rasismediskusjoner, debatter rundt flerkulturalitet, 
politiets håndtering av minoriteter, osv. AYIN, og 

dens representanter, har vært en vital del av 
samfunnsutviklingen.»
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Artist, forfatter og aktivist

Ruth Ann Reese (1921-1990)

Foto. MiRA-senter/Oslo Byarkiv
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Foto: Nasjonalbiblioteket



Global Oslo Music og Lift Every Voice-LEV



Norge 1956/1957

Foto. MiRA-senter/Oslo Byarkiv
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Foto: Nasjonalbiblioteket



1965

Foto. MiRA-senter/Oslo Byarkiv



Foto. MiRA-senter/Oslo Byarkiv



Artists for 

Liberation (1985)



Kunst, Sahar Seyedian. 

Design, Sarah Rezayat/Nordic Black Theatre 



Et interkulturelt kulturarvsfelleskap

• Handler ikke om harmoni 

• Faglighet på flere 
premisser samtidig

• Kulturarv er en 
«kontaktsone»

45



Mary Louise Pratt – «Kontaktsoner»

«Kontaktsone» 
en arena der meninger 
og historier

møtes, men kanskje 
også kolliderer og 
utfordrer, og nettopp 
derfor, utfyller 
hverandre.

1991



«Makten til å bemektige den andre»

Øyvind Olsholt

Foto. Kulturrådet



Takk!

michelle.tisdel@nb.no
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