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Reiseverksemd – frivillig, under tvang eller for opplevinga si skuld – er
uløyseleg knytt til menneskets liv, kultur og historie. Reiser er mangfaldige
og djupt personlege. Teknologiske og økonomiske utviklingar har knytt
verda saman og ført til endringar av ferdselsårer, reisemål og tidsbruk, frå
handelssleper og jektefart, stølsferd og arbeidsvandring til dagsmøte i
europeiske hovudstader og ovale storbyhelger. Endra reisemønster har ført
til fysiske endringar i lokalmiljø, og på internett spirer ein ny global kultur
fram.

Vilkåra for kva som motiverer reiser har endra seg. Lystprega reiseaktivitet
står i kontrast til uvilla reiser. Krig, konflikt og ressursmangel har ført folk
over hav og over landegrenser. Utvandringar og slavehandel har verka inn på
folk sine livsvilkår. Både gamle og nye diasporasamfunn har særeigne
kulturar og kulturuttrykk på grunn av reisa som er gjort. Dagens globale
migrasjons- og flyktningkrise har også politiske konsekvensar som
destabiliserar og utfordrar tilhøva mellom nasjonar. Mange reiser for eit
betre liv – men kven er expat, og kven er migrant?

Det er ikkje berre vi menneske som reiser. Varer, gjenstandar, visuelle utrykk,
forteljingar, idear og meiningar har reist, i rom og i tid. Dei har blitt nye,
gjenbrukte eller vidareutvikla. Forteljingar om reiser har blitt til mytologi og
segner. Litteratur, radio og film har skildra reiser, frå dei eldste historier til
moderne science fiction. Fantasien har gjeve oss eit høve til å reise mentalt,
til stader både i og utanfor den fysiske verda. Med den digitale utviklinga har
vi høve til å gjere omtrent det same gjennom ein skjerm.

Det kan også vere andre måtar å snakke om reiser på som ikkje
nødvendigvis handlar om konkrete reiser eller reisande. Reise har ein så
tydeleg plass i menneska sitt liv at det også vert brukt som ein metafor, til
dømes om erfaringar der vi personleg har vore gjennom ein
endringsprosess.



Sjølve ideen om reise har skapt eit skilje, og ein ulikskap mellom dei som
reiser og dei som er bufaste. Årsak, framkomstmiddel og oppleving av reise
har endra seg gjennom tida. Reisa har vore med på å fortelje og skrive
historie, men er også med på å skape vår historie.

I dei siste åra fram til 2019 har reiser hatt stor merksemd i norsk og
internasjonal media, kanskje spesielt med negativ forteikn. Etter ti år med
nær uavbrote vekst har verdas reiseverksemd som følje av Covid 19, møtt
sitt største hinder i nyare tid. Forutan det altomfattande nedslagsfeltet
pandemien har hatt på samtidas liv og kultur, vil mange av framtidas
menneske sjå pandemiåra under eitt – definert av sjukdommen. Vil reisene
som spreidde viruset bli ei forteljing på same måte som skipet til Bjørgvin i
1349?

Samfunnsdebatt og akademisk diskurs knytt til reiseliv har no møtt ei
uventa hending som vil endre perspektiv, tene som historisk ankerfeste,
belyse globale strukturar og engasjere nye stemmer. Etter fleire år med
samtaler om berekraftig destinasjonsforvalting og flyskam, conscious
tourism og tourism fatigue, globale nomader og workations, har vi no ei ny
røynd – som reiser nye spørsmål om gamle tema.

Forening for kulturforskning sin fagkonferanse i 2022 ynskjer å rette
merksemd mot korleis kulturforskarar brukar reiser som kjelde til kunnskap
og problematiserer reise i eit historisk og samtidig perspektiv. 

Helsing Forening for kulturforskning og arrangementskomiteen frå Musea i Sogn og
Fjordane,  Anne Kristin Moe, Thomas Walle, Marie Nicolaisen og Guri Mossinge 
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KEYNOTES 

Bjarne Rogan, Universitet i Oslo, bjarne.rogan@ikos.uio.no 

REISEN I NORGE – MELLOM MATERIALITET OG FORESTILLINGER 
Foredraget vil ta opp de materielle forutsetningene for reising i Norge
på 1700- og 1800-tallet, eksemplifisert med losji og overnatting, og ser
på sammenhengen med forestillinger om gjestfrihet. Norge hadde i
europeisk sammenheng ord på seg for å være et usedvanlig gjestfritt
land, men det er flere sider ved myten om gjestfriheten som det kan
stilles spørsmål ved. Mer spesifikt innlegget særlig ta for seg
prestegårdene og se på opphav og endelikt for tradisjonen om
prestenes gjestfrihet, pirke litt i en opprinnelsesmyte og rehabilitere en
noe miskjent kildekategori. Kildematerialet er i første rekke biografier
og reiseskildringer.

Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforskning, abe@vestforsk.no  

STORE TANKAR I SMÅ BYGDER – NORSK DISTRIKTSREISELIV
Norsk distriktsreiseliv består av både store og små aktørar, men har til
felles at dei er familieeigde, har eksistert i generasjonar og at dei er
lokaliserte i rurale omgjevnader. Tidlegare forsking har vist at
familiebedrifter ofte har ein eigen evne til å handtere store og små
utfordringar, men kva består denne evna av? Og kva betyr
familieeigarskapen for overlevingsevna? Den siste fellesnemnaren er
den rurale lokaliseringa, nemleg Bygde-Noreg. Den kan by på mange
moglegheiter men også bere preg av knappheit på ressursar. Kva rolle
spelar bygdene for dei tradisjonsrike turistbedriftene si evne til å
overleve, nærare bestemt kva slags ressursar trekk verksemdene
vekslar på?
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PARALLELLSESJON 1A  ENDRANDE REISER 
Unni Tandberg, tandberg.unni@gmail.com 

"STUDIEREISER OG KLASSEREISER. FØRSTEGENERASJONSAKADEMIKERE
PÅ REISEFOT."
Innlegget tar utgangspunkt i et utvalg originalkilder, studentbøker, og et
fotografi av et ungt par i reisedrakt fra 1904. Karen Grude Koht og Halvdan
Koht var sentrale i målbevegelsen og kvinnebevegelsen rundt
århundreskiftet. Minst en av dem var første generasjon akademiker i sin
familie. Paret Grude Koht var også del av et miljø som reiste mye. Ved å
følge dem og vennekretsen gjennom biografiene i jubileumsbøkene for
studentene ved Universitetet i Oslo fra 1894, får vi inntrykk av reisene de
foretok. Mange av dem hadde reist vekk fra hjemstedet i ung alder for å ta
utdanning. Siden fikk reisene ofte et faglig siktemål. Hvor reiste de, på hvilke
måter, og hvorfor? Hvilke avtrykk kan spores fra reisene i ettertid i form av
tekster eller andre resultater? Kan studiereisene også sees som uttrykk for
en klassereise bort fra bonde- og handelsstanden?

Thomas Michael Walle, Musea i Sogn og Fjordane, thowal@misf.no

ET KRUS PÅ REISE
Reiser er ofte forstått som noe konkret, en reise fra et sted til et annet – og
kanskje tilbake igjen – men peker også på noe som fører til endring. Graden
av endring henger sammen med kvaliteten på selve reisen, men også
forskjellen som er mellom det man reiste fra – reelt eller metaforisk, og det
man reiste til. Migrasjonsreiser er ofte av en art der selve reisen kan være
både krevende, risikofylt og emosjonelt belastende, preget av usikkerhet,
men også av håp. Avstanden mellom det man reiser fra og det man reiser til
er gjerne stor, både i rom og i kulturelle og sosiale forskjeller.
Migrasjonsreiser har derfor stort potensial for å endre – ikke bare den som
faktisk reiser, men også mennesker og steder man reiser fra og mennesker
og steder man reiser til. Gjenstander, kunnskap, verdier og estetiske
preferanser reiser også, og i en globalisert verden er ikke disse reisene
nødvendigvis lineære og synkrone. En gjenstand som reiser sammen med
en person, kan ha vært på mange «reiser» også tidligere, og har kanskje i sin
tid reist fra det stedet den nå reiser til. 5



I dette innlegget tar jeg utgangspunkt i et krus i samlingen til Norsk
Folkemuseum, som jeg lenge har vært fascinert av. Krusets vei inn i
samlingen er en direkte konsekvens av migrasjonsreiser tidlig på 1970-
tallet, men krusets form og dekor vitner om materielle og estetiske reiser
som både er komplekse, overraskende og med stor utstrekning både i tid og
rom. Sentralt i innlegget er hvordan de ulike reisene som kruset har spor av,
bærer med seg endringer som gjør dette til en motsetningsfull gjenstand.

Kristine Ness, Musea i Sogn og Fjordane, krines@misf.no

Å REISE TIL BERGEN FOR Å TENE SOM AMME.  
EIN DISKUSJON KRING AMMEKONERS MOGLEGHEIT TIL Å PÅVERKE
LOKALSAMFUNNET.  
På 1700 - og 1800- talet var ammevesenet ein hyppig årsak til at unge
kvinner frå Sunnfjord reiste til Bergen for å tene som våtamme for
borgarskapet. I følgje sosiologen Eilert Sundt var sunnfjordskonene særleg
ettertrakta som ammer. Han fortel at konene var ugifte så vel som gifte, og
at praksisen var vanleg hos både gardskoner og husmannskoner.   
På Sunnfjord Museum ligg husmannsplassen Movika. Her var Marte Movik
husmannkone, og i likheit med eit stort tal kvinner frå Sunnfjord, reiste ho til
Bergen som amme då ho fødde sonen Kristian 1844. Ho haldt fram som
tørramme, og vart verande i Bergen i 11 år før ho vende heim til mann og
gard. Marte kom heimatt med nye skikkar, og på bygda vart ho kjend som
den første til å sette blomar i glaskarmen. Marte har vorte formidla som eit
sjeldan eksempel på ei husmannskone som for eiga hand utvikla sin
kulturelle kapital og fann bruk for den attende i Sunnfjord. I dette innlegget
ønskjer eg å undersøke kvifor ammene frå Sunnfjord var så populære, og
korleis kontakta mellom borgarskapet i Bergen og konene i Sunnfjord
føregjekk. Eg vil også utfordre tanken om husmannskona Marte som eit
unntak, og utforske moglegheita for at ei stilling som amme hjå
borgarskapet i Bergen kunne bidra til utvikling i heimbygdene.    
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PARALLELLSESJON 1B 
REISELIV OG STADSIDENTITET 
Audun Kjus, Norsk Folkemuseum, audun.kjus@norskfolkemuseum.no 

GULATINGSTEDET. OM DEN KOLLEKTIVE SKAPNINGEN AV ET LITTERÆRT
OG HISTORISK REISEMÅL
Hvem som helst kan løse billett med rutebåten til Eivindvik og ta seg en
spasertur på gulatingstedet (om det er på Tusenårsstedet og/eller på Det
eldre tingstedet). Jeg ønsker å vise hvordan disse stedene – og spenningen
mellom dem – er blitt skapt i et samspill mellom konkrete, fysiske reiser og
tenkte, diktede og forestilte reiser.  
I 2019 var jeg invitert til Eivindvik, på et seminar som skulle gjennomgå
kildene som har vært brukt i den nesten 200 år lange debatten om
lokaliseringen av gulatingstedet. Jeg var der for å kommentere noen
historiske sagn.  
I ettertid har jeg tenkt mer på disse tekstene, på hvordan de er blitt skapt i
møter mellom tilreisende og fastboende, og på likheter og ulikheter mellom
sagnturisme og andre former for litterær turisme. I innlegget vil jeg
presentere og forsøke å klargjøre noen av disse forholdene.  
Jeg vil vise de ulike oppfatningene om historiske sagn som blir synlige i den
langstrakte debatten, og hvordan det folkloristiske sagnbegrepet, gjort kjent
av Brødrene Grimm og videreutviklet gjennom 1800-tallet, har lagt til rette
for et bestemt sett med sosiale roller, som har vært førende for mange av
møtene mellom fastboende og tilreisende, både i Eivindvik og på andre
steder.  

Bjørg Eva Aasen, Norsk jernbanemuseum,
bjorg.eva.aasen@jernbanedirektoratet.no

REISELIV OG NASJONALBYGGING - TO PERSPEKTIVER.
Jernbanen var et prestisjeprosjekt fra starten av, berømte arkitekter,
utenlands kapital, kompetanse og teknologi.  Jernbaneutbygging må sees
med et dobbelt blikk: Anlegg av jernbanespor ble gjort av fattigfolk og
demokratiserte reiselivet på den måten at togbilletten var billigere enn
skyssordningen. 
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Før Bergensbanen var godstransport og korte arbeidsreiser viktigst. Med
Bergensbanen tilrettela NSB for turistreiser fra inn- og utland.  
Jeg vil undersøke koblingen mellom byggingen av Bergensbanen,
fremveksten av masseturismen og skisporten i sammenheng med
modernisering og nasjonsbygging i Norge.  
Kildene mine vil primært være NSBs brosjyrer, reklamemateriell og
fotografier fra museets samling. Perspektivet vil være av visuell og
symbolmettet karakter. Jeg vil benytte en konstruktivistisk metode med
nærlesing og historisk kontekstualisering. Jeg vil sette dette inn i en
situasjonskontekst der jeg vil belyse nye sammenhenger mellom en
teknologiske bragden og de kulturelle fenomenene som oppsto rundt den i
samtida.  

Eva Reme, Universitet i Bergen, Eva.Reme@uib.no

MØTET MELLOM TURISTER OG LOKALBEFOLKNING. 
Møtet mellom turister og lokalbefolkning har her i Bergen som andre byer,
lenge hatt en aura av noe positivt, noe som lokalbefolkningen har sett frem
til med forventninger. I dag er dette i ferd med å endre seg. Bergen, som er
utgangspunkt for dette paperet, er et eksempel. Fra å være en by der
fremmede alltid har vært ønsket velkommen, er den nå i ferd med å bli del
av bølgen av protester og motvilje som kjennetegner mange urbane
reisedestinasjoner. 
Bergen har vært en «turistby» siden midt av 1800-tallet drevet frem både av
utenlandske og norske entreprenører. Frem mot dette århundret har møtet
mellom tilreisende og lokalbefolkning gått relativt friksjonsfritt. Nå er
derimot byen i ferd med å ta del i den bølgen av protester og motvilje som
kjennetegner så mange av de globale og urbane reisdestinasjonene.Mange
hevder sågar at selve bybildet er endret. Andre igjen har fremhevet
entusiastiske tilreisende, et pulserende byliv og ikke minst har små og store
bedrifter med tilknytning til turistnæringen begeistret fremhevet hva denne
næringen har gjort for byen. Under covid-perioden var det derfor mange som
både ble frustrert og fortvilet, mens andre følte at - om enn på midlertidig
basis - kunne «ta byen tilbake». Fokus kommer derfor til å rettes mot
friksjonen mellom lokale beboere og fremmede tilreisende.
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PARALLELLSESJON 2A BÅTREISER 
Terje Planke, Norsk folkemuseum, Terje.Planke@norskfolkemuseum.no

SKYSS MED ROBÅT
Båtbrukskulturens materielle forutsetninger står sentralt i mine studier. Jeg
vil her se på hvordan bruk av årer og robåt beskrives i ulike historiske kilder
og sammenligne det med hvordan båten og roingen i omtales i dag. 
Bergensdelegasjonen til Eidsvoll i 1814 reiste for eksempel med vengbåt fra
Bergen til Lærdal og tok turen videre over Filefjell. Ferden tok 12 dager og
reisen i Sognefjorden er godt kjent gjennom Meltzers dagbok. Sosialt sett
kan vi se vengbåten som en manifestasjon av møtet mellom ulike stender
eller klasser. Bondebefolkningen møter embedsmannstanden og
borgerskapet, men de to partene har motstridende interesser i samkvemet,
noe som har resultert i mange saftige kulturelle karakteristikker. 
Om klassesamfunnet og fattigdommen kan være utilgjengelig for oss i dag
er det tilsvarende vanskelig å forstå selve reiseformen ut fra vår tid med
asfalt, tuneller og elektriske ferger. Båten og roingen har fått en annen
betydning. Jeg vil trekke inn nyere representasjoner av robåter knyttet til
Sognefjorden og mine egne erfaringer fra båtbruk i min tolkning og
presentasjon for å si noe om forståelse av tid og rom. Dagens båter og
roturer beskrives her blant annet som reiser innover i kroppen, kunsten,
filosofien og sjelen. 

Anne Kristin Moe, Musea i Sogn og Fjordane, annmoe@misf.no 

TIL BYN MED JENTER OG VED. DEN VESTLANDSKE JEKTEFARTEN. 
Frå seinmiddelalderen og fram til starten på 1900-talet, reise jektene med
varer mellom fjord og kyst, bygd og by. Ei jekt er ei eit ope fartøy utan dekk,
som vert segla med råsegl. Den mest kjende jektetypen er den nordnorske,
som vart nytta i transport av tørrfisk frå Nord-Norge til Bergen. Men
tilsvarande jekter har frakta skog- og landbruksprodukt til Bergen frå både
Møre, Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, Hardanger og Sunnhordaland. Det
spesielle her er at eigarane skulle tene på handelen med varene som dei
frakta – ikkje på det at dei frakta varer.
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Heidi Richardson, Hardanger og Voss museum,
heidi.richardson@hvm.museum.no 
 
HVERDAGENS FERJEREISER 
For noen år siden overtok Hardanger og Voss museum bilferja Folgefonn.
Ferja blei fortøyd ved museets kai, og det viste seg at det var mange som
ville om bord. Interessen for dette fartøyet var påfallende mye større enn
interessen for våre andre fartøy, som alle var eldre og utenfor det en kan
kalla manns minne. Bilferga derimot kunne folk flest relatere seg til. For selv
om bare en del av de besøkende kunne minnes bilferga Folgefonn, så var
det mange flere som opplevde at ferja vekte minner om andre ferjeturer
med andre ferjer.  
Ferjene har for mange som bor på kysten vært en selvsagt del av hverdagen.
Ferja setter rammer, og hvordan en oppfører seg på ferja er verken tilfeldig
eller likegyldig. Hverdagslivet vårt er full av slike uskrevne regler. Jeg
presenterer et prosjekt hvor jeg ser nærmere på de rammene som ferja
setter for hverdagslivet til folk, og hvordan folk handterer dette. Det vil
handle om ferja som arena for uformelle møter i hverdagen. Ferja som
arena for sosial kontroll. Pendlerne sin ferje, men og om råkjøring for å nå
ferja, og ferja som stressmoment i hverdagen. 
 

I innlegget vil eg diskutere korleis den vestnorske organiseringa av
jektehandelen skil seg frå den nordlandske, ikkje berre når det gjeld kva type
varer dei frakta, men gjennom eigarskap og driftsform. Handelsforma kan
lesast som eit uttrykk for korleis ulike bygdesamfunn var organisert. 
Innlegget bygger på tidlegare forsking av Bernhard Færøyvik, Arne Emil
Christensen og Gunnar Eldjarn, samt memoarlitteratur, bilde- og
arkivmateriale frå Nordfjord. I innlegget viser eg korleis mykje av forskinga
på jektefarten har fokusert på den nordnorske tørrfiskhandelen, medan eg
gjennom undersøking av lokale historiske kjelder har funne at jektefarten frå
Nordfjord hadde andre, særeigne trekk. 
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Bjørn Sverre Hol Haugen, Norsk Folkemuseum,
bjorn.sverre.haugen@norskfolkemuseum.no 

MANNLEGE BUDEIER PÅ SETERVEGEN 
I norske bygder var det vanleg at ein del av gardshushaldet flytta ut på ei
seter eller ein støl i sommarhalvåret. Vegen dit var fast; tidspunktet for reisa
likeså. For å gjera seg klar for reisa, måtte mange ting vera i planlagt og
pakka. Reisa var både høgtidsstemt og strabasiøs. Og reisa var kvinneleg.
Det var kvinnene i gardshushaldet som skulle til seters med buskapen, og
budeia var ei høgt respektert kvinne i arbeidsfellesskapet på ein gard. 
Kva skjer med seterreisa når budeia er ein mann? Korleis ter den mannlege
budeia seg på denne feminine arenaen? Dette er spørsmål eg stiller, og som
eg vonar å bringe fram eit kjeldemateriale som kan bidra til å svara.
Forskingsarbeidet er del av prosjektet «Queerdom», som handlar om «queer
domesticities», under leiing av Tone Hellesund, UiB. Problemstillinga om dei
mannlege budeiene er nettopp stilt, og arbeidet er i si byrjing.
Presentasjonen på kulturforskarkonferansen vil difor diskutere spørsmål
meir enn svar. 

Karen Lykke Syse,  Universitet i Oslo Karen.lykke.syse@sum.uio.no

«AT NORSK GJÆSTFRIHED ER IKKE NOGEN HANDELSVARE[1]»: OM
UANMELDTE OG UBUDNE GJESTER I FJELL OG DAL 1830-1900.
I reiseskildringer og den topografiske litteraturen finner vi mange eksempler
på hvordan både norske og Europeiske besøkende både gjestet og
tvangsgjestet norske bygder. Charles Boileau Elliot tvang seg inn i en
seterbu for å redde seg fra uvær på 1830-tallet, engelske laksefiskere
overfisket norske elver og lot fisken råtne langs elvebredden til de lokales
store forskrekkelse, engelske Miss Emily Lowe besøkte prestegårder, var
sendrektig med å forlate dem og skildret de lokale forholdene med en god
porsjon kreativitet på 1870-tallet.

[1] Aubert, 1885:72

PARALLELLSESJON 2B:UVENTA OG FRAMAND? 
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Tove Ingebjørg Fjell, Universitetet i Bergen, Tove.Fjell@uib.no 

DEN SISTE REISE
Når en hører ordet «reise», tenker en som regel på levende mennesker som
reiser fra ett sted til et annet. Men også døde «reiser», eller det vil si,
etterlatte kan bruke «reise» som metafor for den endringen som skjer ved et
dødsfall. Dette kan en se spor av f.eks. i dødsannonser, der en kan lese at
«far har lagt ut på sin siste reise», eller «onkel er kommet i havn».
Motivasjonen for en slik reise er åpenbar – noen er død, og en må regne
med at de fleste slike reiser skjer med mindre grad av frivillighet.   
Det er flere elementer i den siste reisen, blant annet en
avslutningsseremoni. Avslutningsseremonier har i lang tid fulgt et bestemt
mønster, der en har kunnet ta seg få individuelle friheter. Slik er det ikke
lenger. I økende grad forventes at avslutningsseremonien skal fortelle noe
om hvem avdøde var som person, eller hvordan denne eller dennes
nærmeste ville at omgivelsene skulle huske vedkommende. Mens noen
synes at individualiseringen av avslutningsseremonier har gått for langt, og
at den like strukturen og det gjenkjennbare avslutningsritualet inngir
trygghet og styrke, understreker andre viktigheten av at individuelle ønsker
blir hørt. 
I denne presentasjonen vil jeg trekke frem eksempler på ulike
«individualiserte» avslutningsseremonier. Hvilke elementer i
avslutningsseremonien blir oppfattet å representere akkurat denne
personen, som nå er i gang med sin siste reise? Og hvordan utspilles
debatten om denne nye trenden i avslutningsseremonier?
Forskningsmaterialet er intervjuer med begravelsesagenter, samt
mediemateriale. 

I DNTs årbøker kan vi lese om de første norske fotturistene som jaget
budeia over til nabosetra og ut av sin egen seng. Kan vi i biografier og
mellom linjene i reiselitteraturen også spore en viss kulturell motstand og
skepsis til disse uanmeldte og ubudte gjestene?
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PARALLELLSESJON 3A: EI REISANDE VERD  
Kirsten Linde, MiA-Museene i Akershus, Kirsten.Linde@mia.no 
 
SIRKUS - EN REISENDE VERDEN 
MiA-Museene i Akershus får i de kommende to årene inn et meget
spennende kulturhistorisk materiale om sirkus. Samlingen inneholder et
omfattende arkiv om artister og gjøglere, fotografier, tidsskrifter,
programmer, plakater og trykk. Materialet er velegnet for forskning i
sirkusartistenes og sirkusenes omreisende tilværelse.  
Sirkuslivet var en parallell livsverden som sto i kontrast til og i symbiose
med det omkringliggende samfunn. Sirkuslivet var myteomspunnet og ble
mystifisert av de bofaste. Det finnes mange fortellinger i ulike sjangrer om
bortrømte ungdommer som søkte lykken i et omreisende sirkus.
Myndighetene anså sirkusopptredener som potensiell ordensforstyrrende
og forsøkte via lovgivning å begrense gjøglere og artisters virksomhet og
ferden. 
Samlingen inneholder mest norsk materiale, men også mye nordisk og
internasjonalt, da sirkus er en internasjonal kunstform. Sirkuslivet var
kosmopolitisk og en stor del av artistene var født inn i internasjonale
storfamilier. Samlingen inneholder materiale som kan belyse ulike
sirkusartisters nettverk, sirkusers reisevirksomhet og sirkusfamiliers
familiære forhold tvers over landegrenser.  
 

 

Marie Nicolaisen, Musea i Sogn og Fjordane, marnic@misf.no 

FRÅ «SVARTESTE AFRIKA» TIL  FØRDE I SUNNFJORD.  
I det fotografiske arkivet til sunnfjordfotografen Olai Fauske, som i dag er
ein del av Fylkesarkivet i Vestland si fotografiske samling, finn vi eit
fotografi frå Førde som syner personar som er kledd ut som det som kan
skildrast med «afrikanarar med stor A».    
Eg ynskjer i innlegget å sjå på kva populære, vitskaplege og andre
representasjonar som kan vera bakgrunnen for valet av utkledning. Vidare
korleis desse ideane kan ha enda opp i det vesle embetsmannsvegkrysset
Førde i Sunnfjord på tidleg 1920-talet. 
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Unni Tandberg, tandberg.unni@gmail.com

"LENDESTOVAS REISE FRA HEIMAHUS PÅ JÆREN TIL
MUSEUMSGJENSTAND PÅ BYGDØY"
Innlegget tar for seg den materielle og symbolske reisen som et hus fra
Jæren gjennomgikk ved å bli musealisert av Norsk Folkemuseum. Ved hjelp
av arkivundersøkelser, feltarbeid og utstillingsutvikling, har forståelsen av
huset og familien som hadde det som sitt hjem blitt utvidet. 30. august 1939
åpnet jærhuset Lendestova i utkanten av Friluftsmuseet på Norsk
Folkemuseum. Huset var fra 1845, og hadde vært bebodd av tre
generasjoner i samme familie på Lende. I 76 år sto det alene på tunet, før en
ny generasjon bygde nytt hus ved siden av i 1921.
Museet hadde lenge ønsket seg et hus fra Jæren. Eilert Sundt hadde
beskrevet den jæderske stuetype som en av landets særegne bygningstyper
i sin bok om byggeskikken fra 1862.
Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren hadde definert jærhus som en
bevaringsverdig bygningstype på 1910- og 20-tallet.
I 1931 ble heimahuset fra Lende solgt på rot til Norsk Folkemuseum. I
august 1933 ble det revet, og materialene fraktet med båt til Bygdøy. Da
huset reiste, ble minnene igjen på Lende. Lite ble dokumentert eller
fotografert før huset ble tatt ned.
Huset ble gjenoppført som en eldre utgave av jærhuset, og som et generelt
eksempel på bygningstypen. Slektningene etter familien fortsatte å besøke
huset på museet i årene som fulgte etter åpningen. I brev til museet
kritiserte de hvordan huset ble behandlet, og foreslo å sende arbeidshjelp og
penger for å rette opp feil og mangler.
Etter mange år med stillstand, har Lendestova i år åpnet med ny utstilling og
formidling. Familien har gjennom fotografier, tekster og gjenstander flyttet
tilbake i huset, og i et kort glimt har huset også reist tilbake til Lende.
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Ida Tolgensbakk, Justyna Bell og Anne Balke Staver, presentert av 
Ida Tolgensbakk, Norsk Folkemuseum,
ida.tolgensbakk@norskfolkemusuem.no 

UØNSKETE, URENE OG UMULIGE REISER. ET INNLEGG OM
TRANSNASJONALE FAMILIER OG REISENS SYMBOLSKE BETYDNING
UNDER KORONAPANDEMIEN.  
En av de første, og mest langvarige, samfunnsmessige konsekvensene av
den globale koronapandemien, var at landegrenser – noen ganger også
regionale og lokale grenser – ble stengt. Myndigheter over hele verden
forsøkte å begrense Covid-19-virusets spredning ved å hindre alle ikke
strengt nødvendige reiser. Usikkerheten alle måtte leve med mens vi ikke
visste hvordan viruset ville oppføre seg, ble for transnasjonale familier
forsterka av usikkerheten ved å ikke vite når man neste gang fikk se igjen
sine nære og kjære. Samtidig ble de i liten grad møtt av forståelse for sine
behov i den norske offentligheten 
Dette innlegget baserer seg på analyser av regelverk og mediedekning av
grensestengningene under pandemien, men særlig på de fellesskapene som
ble danna på sosiale plattformer mellom transnasjonale familier (Bell,
Staver og Tolgensbakk, upubl.). Dette innlegget baserer seg på samme
materiale, men er inspirert av Fredrik Nilsson og Lena Marander-Eklunds
artikkel om den første nedstengningen i Finland, der de peker på to kulturelle
figurer som tidlig fikk rollen som den umoralske Andre under krisa: den
reisende, og hamstreren (2021). Innlegget mitt vil forsøke å vise hvordan de
transnasjonale familiene forsøke å beskytte seg selv fra, og argumentere
mot, de kulturelle forestillingene om dem selv som virusspredere.
Transnasjonale familier ble møtt av en fortolkningsramme der deres
reisebehov i pandemiens nytale ble sett som ikke-essensielle. Selv forstod
de reisene som ikke bare essensielle, men eksistensielt viktige. 
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PARALLELLSESJON 3B: PILERGRIMSREISER  
Hannah Kristine Lunde, Universitetet i Oslo, h.k.lunde@ikos.uio.no

«PILEGRIMOVER SJØ OG LAND»: SAKTEREISER I HISTORISKE FOTSPOR OG
FARVANN
Pilegrim handler i dag for mange mer om reisen enn å komme frem til
målet. Historiske reisemåter og reiseruter inspirerer mange til å utføre
saktereiser mot et geografisk helligmål som går parallelt med en «indre
reise» både med og uten religiøse eller åndelige overtoner. Transportmåten
for reisen er ikke vilkårlig. Det nåtidige pilegrimsfenomenet innebærer at nye
reiseruter blir formet med fortidige reiser som forbilde. Idealet for mange er
å bevege seg langsomt til fots eller i båt langs ruter der mange har vandret
eller seilt gjennom historien.
Inspirert av Caminoen til Santiago de Compostela i Spania har merkede
pilegrimsruter kjennetegnet av en logo blitt utviklet i Norge siden 90-tallet.
Mens St. Olavsvegen gjennom Gudbrandsdalen er den mest kjente og
opptråkkede av disse, er det på Vestlandet og fra Nord-Norge i større grad
sjøveien heller enn landruter som tilrettelegges for pilegrimsreiser.
Presentasjonen har et sammenlignende perspektiv på utviklingen av
Kystpilegrimsleia og Gudbrandsdalsleden som utgangspunkt for å diskutere
likheter og forskjeller i hvordan saktereiser «rammes inn» som
pilegrimsvandringer, det vil si, som reiser som skaper en opplevelse av å gå
tilbaketiden mens en beveger seg fremover i landskapet.

 

Anja Hysvær Langgåt, Norsk Folkemuseum,
Anja.Langgat@norskfolkemuseum.no  

SYDENREISE ELLER POLITISK PILGRIMSFERD? FOTOGRAF EDITH WAAGES
REISE TIL ROMANIA PÅ 1960 –70 –TALET 
Kombinasjonen sydenferie og politikk var ikke et ukjent fenomen blant
venstresiden i Norge på 1970-tallet. Både Norsk Folkeferie og Sosialistisk
opplysningsforbund arrangerte turer til kommunistiske regimer. Romania
ble styrt av den kommunistiske diktatoren Nicolae Ceausesce, et
propagandistisk regime preget av en sterk personkult. I et ledd for å 
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industrialisere og befolke det fattige landet ble det innført forbud mot abort,
straffeskatt for de som ikke fikk barn og forbud mot sterilisering.
Kommunistenes hemmelige politi securitate sørget for å rense nasjonen for
kontrarevolusjonære, funksjonshemmede og homofile. Regimets
tilstedeværelse var svært synlig med plakater, byster og statuer over hele
Bucuresti. Fotografen Edith Waage var en av de som reiste på ferie til
Romania ved to anledninger på 1960- og 70-tallet. Waage var aktiv i Norges
Kommunistiske Parti og arbeidet som fotograf for deres partiavis Friheten.
Gjennom Waages fotografier fra Romania får vi et innblikk i hvordan
politiske pilegrimsreiser til autoritære kommuniststater kunne utarte seg.
Bildene viser hvordan turistene ble tatt med på offisielle omvisninger rundt
moderne industri og kommunistiske monumenter, men vi finner også de
tradisjonelle «sydenferiebildene», med bilder av strand og badeliv. I tillegg
finner vi en motivkrets som var typisk for Waage og som viser hennes blikk
for de svake i samfunnet, som fattige kvinner, barn og eldre. Waage vokste
selv opp i slummen i Vika, og hadde kjent fattigdommen på kroppen. Det er
en spenning mellom hva Waage fotograferte og hva regimet ønsket å vise
frem på disse propagandaturene og fotografiene hennes gir oss et
interessant innblikk i kombinasjonen sydenferie og politikk. 

Kyrre Kverndokk, Universitetet i Bergen, Kyrre.Kverndokk@uib.no

PILEGRIMER OG HÆRMENN: NS PÅ STIKLESTAD 1934 
Nasjonal samling avholdt sitt andre riksmøte som et olsokstevne i
Trondheim og på Stiklestad i 1934. I dette innlegget skal jeg diskutere
riksmøtet ut fra et minnepolitisk perspektiv. NS’ bruk av Stiklestad må
forstås i lys av 900-årsjubileet for kristningen som fant sted på Stiklestad og
i Trondheim i 1930. NS bygde videre på det rituelle språket fra jubileet fire år
tidligere, og formet det inn i en nasjonalsosialistisk historieforståelse. Jeg
vil diskutere hvordan dette ble gjort, ved se riksmøtet i lys av NS-begrepet
Olavstanken, dvs. at føreren og partiet skulle gjenopprettet og videreutviklet
Olavs verk. Hovedideen var at landet ble til ett kristent rike i 1030, mens NS
skulle bygge på det Quisling kalte «vårt folks gamle kulturbærende og etiske
verdier» for å samle Norge til ett folk mot bolsjevismen. Slik sett var
Stiklestad både et valfartssted og en slagmark der den avgjørende 
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Torunn Selberg, Universitet i Bergen, Torunn.Selberg@uib.no 

PILEGRIMSREISEN SOM TURISTPAKKE 
Pilegrimsreisen er i mange sammenhenger blitt beskrevet som vår eldste
form for reise. Religiøse mennesker har alltid vært på vandring, på ulike
måter og av ulike årsaker. De har reist på jakt etter frelse eller som betaling
for synder. Men også ut fra eventyrlyst og utforskertrang (Gilhus & Kraft
2007). På den ene siden på jakt etter frelse på den andre siden eventyrlyst.  
Med andre ord; skillet mellom turister og pilegrimer er glidende. Samtidig er
det også slik at skillet mellom å være turist og å være reisende er aktuelt i
vår tid – mange vil være reisende - få vil være turist. Dette paradokset
uttrykkes i at turistindustrien selv gjør mye for å nedtone det turistmessige i
sine ulike tilbud. Det ser vi blant annet i hvordan turistindustrien i dag
beveger seg inn på feltet pilegrimsreiser og det vil bli diskutert i dette
foredraget. 
Den såkalte pilegrimsrenessanse vi står overfor i dag blir i mange
sammenhenger tillagt verdier og konnotasjoner som for mange gjør
pilegrimsvandringen til en motsetning til moderne turisme. Det kan være en
årsak til pilegrimsvandringens enorme popularitet i dag og med et øket
tilbud om vandringer på “gjenopplivede” eldre pilegrimsruter, det som igjen
er del av det som er blitt omtalt som Caminosering (se Mikaelsson &
Selberg 2020) og gjerne innebærer ideer om langsomhet som en kontrast til
effektiviteten og hastigheten i moderne turisme. Det paradoksale her er at
denne popularitet igjen har ført til at turistindustrien har tatt fatt i
pilegrimsvandringen og gjort den til et turistprodukt – innpakket i de
løsninger som turistindustrien tilbyr moderne mennesker. Men – kan vi også
spørre; er det også slik at selve gjenopplivingen av pilegrimsideen egentlig
også er et resultat av turistindustrien? 

18

verdikampen skulle spilles ut. Jeg vil derfor også argumentere for at NS-
ledelsens og partifolkenes reise fra hhv. Oslo og Hafrsfjord (!) til Stiklestad
.må forstås som en del av minneritualet. Reisen hadde to symbolske
dimensjoner: Den fungerte både som en pilegrimsreise og som et symbolsk
felttog som skulle mobilisere folket til samtidens store stiklestadslag.



PLENUMSSESJON: REISER I NORD  

Janicke S. Kaasa OsloMet , janickek@oslomet.no 

REISENDE TEKSTER: NORDEN FOR NORSK-AMERIKANSKE LESERE 
Forfatteren og litteraturforskeren Hjalmar Hjorth Boyesen var sentral i det
norsk-amerikanske miljøet på slutten av 1800-tallet, og er i dag mest kjent
for Gunnar: A Tale of Norse Life (1874) som regnes som den første
romanen av en norsk immigrant i USA. Boyesen utga imidlertid også en
rekke bøker rettet mot unge (gutte)lesere. I dette paperet diskuterer jeg
noen av disse, alle samleutgivelser med et utvalg fortellinger: The Modern
Vikings (1887), Boyhood in Norway (1892) og Norseland Tales (1894). Flere
av fortellingene i disse utgivelsene skildrer reiser til eller fra Norden og
tematiserer det nordlige, gjerne i kontrast til det amerikanske. Fortellingene,
og de tilhørende illustrasjonene, reiser dessuten selv, både før og etter at de
ble samlet i bokutgivelsene: Flere av dem sirkulerte i engelskspråklige
tidsskrifter og nødvendiggjør dermed en transmedial tilnærming; noen ble
oversatt for et norsk publikum. Boyesens utgivelser gir oss innsikt i hvilke
forestillinger om det nordiske og nordlige som ble formidlet til en norsk-
amerikansk leserkrets i denne perioden, og i hvordan disse forestillingene
sirkulerte på tvers av mediale, språklige og nasjonale grenser. Slik utgjør
reisen – i ordets videste forstand – et fruktbart perspektiv i arbeidet med
Boyesens skildringer av Norden og det nordlige. 

 
 

Panelet ‘Reiser til Nord’ som har utgangspunkt i ‘Collecting Norden’, et
tverrfaglig og pedagogisk forsknings- og formidlingsprosjekt med forskere
og museumsansatte fra humaniora og naturvitenskapene ved UiO og
partnerinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. 
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Alexandre Simon-Ekeland og Lene Liebe Delsett, Universitet i Oslo,
alexandre.simon@iakh.uio.no og l.l.delsett@mn.uio.no 

Å BESTILLE EN HVAL 
Til alle tider har mennesket hatt et forhold til hvalene, som en integrert del
av kultur og overtro, forskning og til praktiske og økonomiske forhold.
Derfor finner vi hvaler i museumssamlinger over hele verden, enten bevart
som skjeletter eller 
som hele dyr nedlagt på sprit. Naturhistorisk museum i Bergen har siden
1800-tallet vært berømt for sin hvalsamling og for Hvalsalen der mange av
skjelettene er utstilt. Siste halvdel av 1800-tallet ble naturhistoriske
samlinger og forskning bygget opp både i Bergen og andre steder i verden,
men måten hvalskjelettene ble skaffet til veie på, varierte mye. Historiker
Alexandre Simon-Ekeland og paleontolog Lene Liebe Delsett sammenlikner
samlingene i de naturhistoriske museene i Bergen og Paris for å undersøke
hvordan hvalsamlingene ble til. På denne tiden tok fransk hvalfangst slutt,
samtidig som norsk hvalfangst ekspanderte kraftig. Langs norskekysten og
rundt Svalbard ble det skutt og fanget mange hvaler, noe som ga norske
museer tilgang på unikt hvalmateriale, mens franske museer måtte skaffe
til veie hvaler gjennom bytte, kjøp og internasjonale samarbeid. På hvilken
måte påvirket dette hvordan samlingene ved museene ble seende ut, og
hvilken formidling og forskning som fulgte i årene etterpå? Hvem hadde
makten over hvalsamlingene og hva de ble brukt til? 

Ulrike Spring og Johan Schimanski, Universitetet i Oslo, 
ulrike.spring@iakh.uio.no og johan.schimanski@ilos.uio.no 

Å REISE TIL ARKTIS: GJENSTANDER SOM GRENSEMARKØRER
Grensene til Arktis og til det nordlige: Hvor går de, hvordan er de? I våre
forestillinger om det arktiske finnes ingen absolutte grenser, men heller en
tett vev av konkurrende avgrensinger: naturvitenskapelige, sosiale,
kulturelle, osv. Grensene kan skapes eksplisitt gjennom vitenskapelige
definisjoner og kart, men de kan også konstrueres mer implisitt gjennom
fortellinger og kulturell praksis. I europeisk sammenheng har Arktis blitt sett
på som en ukjent og relativt utilgjengelig Andre som grenser direkte til
Europa. 
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 I vårt innlegg ser vi på hvordan grensene til Arktis skapes med hjelp av
gjenstander forbundet med turistiske reiser til Arktis. Reisefortellinger er
bygget opp rundt grensemarkører – f.eks. avreiser, første møter med det
fremmede, det fjerneste punktet som er nådd – og disse manifesteres
gjennom konkrete gjenstander som de reisende samler på: suvenirer, bilder,
kart, bøker. Hver gjenstand blir en grensemarkør og tilskrives en bestemt
nordlighet. 
Vi tar for oss to eksempler: et historisk reisekart fra rundt 1900 som ble
brukt som guide for cruise-turister og et eksemplar av romanen Anne
Karenina som den nålevende forfatteren Aritha van Herk leste under en tur
til det kanadiske Arktis. Begge er masseproduserte reproduksjoner men
samtidig brukt som unike objekter som en del av reisens kulturelle praksis.
Begge engasjerer seg i og konstruerer grenser, for eksempel som del av en
(ny-)imperialistisk/kolonial maktprosess eller en form for motstand der
grenser vikles inn, gjøres tvetydige eller blir mobile. 
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Line Førre Grønstad, SAMLA, Line.Gronstad@uib.no

SAMLA: NORSKE FOLKEMINNEARKIV ONLINE. MULIGHETER OG
UTFORDRINGAR I Å ETABLERA EIT NETTBASERT DIGITALARKIV  
Norske tradisjonsarkiv har i seinare år mist driftsmidlar og har hatt ei rekke
andre utfordringar. Mange av samlingane er lite tilgjengelege og endå
vanskelegare å søkja i. Forskningsrådsprosjektet SAMLA (2020-2024) har
som mål å endra dette, ved å etablera eit nasjonalt digitalt arkiv basert på
samlingane i dei tre sentrale tradisjonsarkiva i Norge: Norsk
Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking og Etno-folkloristisk arkiv.
Desse samlingane inneheld ei rad ulike kulturelle uttrykk og praksisar for
både majoritets-, minoritets- og urfolkskulturar, i form av folkedikting, tru,
mat- og handverkstradisjonar, livshistorier, skildringar av barns leikar m.m.
SAMLA har som mål å etablera eit onlinearkiv som gjer dette rike
kjeldematerialet tilgjengeleg for forsking, utdanning og næringsverksemd.
Prosjektet vil etablera ein digital database som gjer det mogleg å gjera
avanserte søk på tvers av arkivinstitusjonar og materialtypar. Slik vil
prosjektet opna for å gå i djupna i analysar av bestemte praksisar,
forteljingar og trusførestillingar. Målet er vidare å koordinera dette
nasjonale arkivet med tilsvarande digitale infrastrukturar i Danmark, Island,
Sverige og andre europeiske land for å leggja til rette for å utforska dei
større kulturelle mønstera i det folkloristiske materialet. 
Presentasjonen vil gjera greie for mål og status for prosjektet og diskutera
nokre utfordringar i å utforma og gjennomføra eit slikt tverrinstitusjonelt
prosjekt. 
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