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Somaliske fotografportretter fra private 
album har inntatt et utstillingsrom i His-
torisk museum. Leban Hussein (39) gir her 
sin versjon av fortiden og gamlelandet. 
Han har hentet frem studiobilder av men-
nesker i slengbukser, maxiskjørt og møn-
strete skjorter med store snipper – som 
alle poserer uten å smile, oftest stående 
fremfor malte bakgrunner. 

– Det har vært en gave å høre yngre so-
maliere si «Mamma, dette minner om be-
stemor!», sier han om publikums reaks-
joner. Husseins aktive bildeinnsamling 
har pågått i litt over tre år, og utvalget 
som vises på Kulturhistorisk museum 
utgjør en liten del av samlingen. Disse 
bildene fremstiller middelklassens liv i 
de store byene fra 1960-1989, i perioden 
etter at Somalia var blitt en selvstendig 
stat og før urolighetene som kulminerte 
med borgerkrig i 1991. Hussein selv kom 

til Norge året før krigen startet, syv år 
gammel. 

MYE KAKE
Hussein forteller om jakten på bilder og 
sine rundt 70 besøk hos norsk-somalske 
familier. Både i Arendalsområdet, der 
han kommer fra og i Kristiansand, Tvede-
strand, Risør, Porsgrunn og Skien, samt 
Tromsø, England og Somalia. Gjestfrihet 
fant han overalt, og tid til å prate og raus 
bevertning. Det var samtidig skepsis mot å 
dele gamle familiebilder med ham. Mange 
sa nei. 

– Jeg har blitt lovet mye. Og så, når jeg 
har kommet frem, har det blitt med maten 
og praten– og lite bilder. 

På grunn av krig og migrasjon er det få 
familier som sitter på fotoalbum fra tidlig-
ere tider, så oftest fikk han tilgang til en-
keltbilder. 

Bildene som han viste til sine venner, 
utløste noen ganske samstemte reaksjon-
er og følelser. Responsen skipet ideen om 
offentlig formidling. Han funderte på en 
bokutgivelse, men så agerte en gammel 
venn av ham, Seynab Mikalsen. Hun var 
deltaker i Mangfoldnettverkets rekrutter-
ingsprosjekt i 2008-9, hvor hun jobbet for 
Glomdalsmuseet og senere for Kulturhis-
torisk museum (se faktaboks). Hun så at 
bildene fortjente en storslått ramme, og 
introduserte ham derfor for universitet-
slektor og mangfoldskurator Tone Karl-
gård ved Kulturhistorisk museum, som 
umiddelbart tente på ideen. 

KREVENDE OG LÆRERIKT
Med en intensjonsavtale om utstilling, søk-
te Hussein stipend. Den støtten han fikk, 
dekket noe reisevirksomhet og fotografisk 
utstyr. Hussein var på denne tiden bach-

elorstudent ved Kunsthøg skolen i Oslo, 
og jobbet på kveld og i helgene for barne-
vernet. Støtten på til sammen nittifem tu-
sen kroner var et nødvendig tilskudd for 
prosjektet med museet.

Overgangen fra å være kunststudent til 
å bli museumskurator og produsent av 
sin første utstilling, var stor. Hussein for-
teller at han er kjempefornøyd med resul-
tatet, men at prosessen har vært intens, 
krevende og lærerik. 

– Museumsfolk er alle eksperter på 
et eller annet. De tar sine beslutninger 

basert på veldig intellektuell kunnskap. 
Jeg forsøker å forholde meg til en helhet, 
og ledes av inntrykkene mine og intuisjon. 

Hussein visste ingenting om museets 
indre liv, og det tok tid å innse at han 
trengte en medkurator. Han fikk med seg 
Dahir Doni (34), som har god kjennskap 
til somalisk populærmusikk og kultur, og 
som dessuten hadde utstillingserfaring. 
Doni har skrevet de skjønnlitterære teks-
tene i utstillingen, de ble trykket opp i et 
eget utstillingshefte sammen med sakpro-
satekster. Den lengste artikkelen er sign-

ert professor Kjersti Larsen, antropolog og 
områdeansvarlig for Afrika ved museet. 
Hun får mye av æren for at utstillingen 
overhodet kom på utstillingsprogram-
met. Larsen har vært faglig ansvarlig for 
utstillingen, og ble en viktig makker for å 
få til ting som han ønsket å gjøre, forteller 
Hussein. 

Karlgård berømmer Hussein for hans 
disponering av prosjektmidlene. Total-
budsjett fra museet var på et hundre og 
femti tusen kroner. En tredjedel dekket da 
honorarene til kuratorene. Karlgård sier at 

Hvor hører du til
Memory on the horizon viser fotografier fra gylne tider i Somalia. Kurator 
og kunstner Leban Hussein sier han vil nå ut til ungdom med somalisk 
bakgrunn, og si takk til sine forfedre. 

TEKST: CHRISTER DYNNA

FAMILIEBILDER. Bildene i Memory on 
the Horizon er samlet gjennom flere år fra 
familier med somailisk bakgrunn. Dette 
bildet, som er det første man møter i 
utstillingen, er fra Leban Husseins far. 
FOTO: DEV DHUNSI
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en liten trøst må være at de i hvert fall kan 
skrive det på cv'ene sine.

– Det ser veldig lite ut fra institusjonens 
side, men her har også museets bidratt 
med ulike funksjoner, og da prosjektet 
fikk plass på programmet vårt, var ut-
stillingskonseptet fortsatt ganske rått. Jeg 
hadde selv ønsket prosjektet fikk mer å 
rutte med, men det er jo verdifullt for ku-
ratorene å ha prosjektet i sin portifolio.

VOKTET FRIHETEN
Kulturhistorisk museums samlinger er 
blant de største i landet og teller godt over 
to millioner katalognumre. Hussein sa seg 
uenig i forslag om ta eldre gjenstander fra 
samlingen med i utstillingen. Og som ku-
rator måtte han ha råderett til å styre ut-
stillingens form og innhold. 

Underveis i utstillingsmonteringen viste 
det seg at lokalene trengte et løft. Hussein 

kjøpte inn et vegg-til-vegg teppe som ble 
lagt på dugnad. Å bruke teppe i rommet 
ble godkjent mot at Hussein tok alle utgif-
tene selv. Å få helheten slik han ville, var 
viktig for Hussein hele tiden. 

– Jeg har brukt en scenografi som utfor-
drer det eksotiske bildet mange har av afri-
kansk kultur, og som opphøyer portrettene. 

– En clean look er kanskje uventet, og gir 
et annet perspektiv som kan motvirke ste-
reotypier om Somalia, forklarer Hussein.

Gjennom enkelte grep han har tatt, bet-
oner utstillingen at den er ment for et so-
malisk publikum. De færreste vil registre-
re disse subtile signalene, som at somali 
har en mer prominent plass enn engelsk 
og norsk i tekstene.

Foruten fotografier i glass og ramme, 
rommer utstillingen kunstverk fra Hus-
seins hånd. Når han har formgitt disse, har 
norsk-somaliere vært fremst i bevisstheten 

hans. Verkene han har laget til utstill-
ingen, ble til gjennom prøving og feiling. 
En installasjon ga helt feil signal, innså 
han få timer før åpningen. Med tittelen Yaa 
tahay, som er somali og ikke oversettes – 
spør den simpelthen om hvem du er. 

– Installasjonen handler om tilhørighet. 
Det er emosjonelt, og yaa tahay går rett 
inn. For vi har alle en historie. Barna lærer 
sine slektsnavn og sine klaners navn. Vår 
somaliske kultur er ikke individualistisk, 
men har kollektive mål i fokus, forklarer 
Hussein med stort alvor og like stort en-
gasjement om hvorfor det er viktig for mi-
noriteter å ivareta sin kultur. Men da han 
skapte arbeidet, ble det altfor mye alvor:

– Det lignet en gravplass og det ble for 
voldsomt. 

Hans intensjon var å trekke norsk-so-
maliere inn i museet, ikke å skremme sitt 
publikum.

– Jeg måtte løfte 
stemningen med noe, 
og brukte gull, som 
mange somaliske kvin-
ner liker, og som er mye 
brukt i klesplagg og 
kulturelle seremonier

GJENKJENNELIGHET
Tone Karlgård tror også 
folk uten somalisk bakgrunn vil kunne 
kjenne igjen klærne og stilen i fotografiene.

Det første publikum møter i utstillingen 
er et fargefoto i stort format som gir asso-
siasjoner til eldre kunstverk. Kvinnen på 
bildet har underfundig uttrykk og hun 
deler enkelte ansiktstrekk med Mona Lisa. 

Hussein forteller at han har plukket 
dette bildet fra sin fars fotoalbum. Han 
har også tatt med bilder av noen fra famil-
ien sin i utstillingen. Men ingen biografier. 

Det er fordi han ønsker 
å åpne for mange be-
traktninger og ulike 
fortellinger. 

– Her kan du lage din 
egen tolkning av bild-
ene, gå inn i din egen 
fantasiverden og stille 
spørsmål og reflektere 
rundt for eksempel 

hvordan relasjonene mellom menneskene 
i bildene er. 

Av hensyn til de avbildede personene 
og deres familier oppfordrer museet pub-
likum til ikke å ta bilder av selve portret-
tene i utstillingen, selv om de er benyttet 
med skriftlig samtykke fra eierne. Hussein 
forklarer at de tallrike besøkene i somal-
iske hjem, utover kaloriholdig bevertning, 
har gitt ham en forståelse av hvordan 
disse familiene omgås slike portrettfo-

MANGFOLDSNETTVERKET

 
❱❱   Norge har 22 nasjonale museumsnett-

verk. Ordningen ble etablert i 2006 og 
administreres av Kulturrådet.

❱❱   Kulturrådet utnevner et ansvarsmuseum 
for hvert nettverk.

❱❱   Interkulturelt museum ved Oslo museum 
er ansvarsmuseum for Nasjonalt muse-
umsnettverk for minoriteter og kulturelt 
mangfold (Mangfoldsnettverket) 

❱❱   Mangfoldsnettverket skal styrke 
arbeidet med minoriteter og kulturelt 
mangfold i det norske museumsland-
skapet, gjennom å skape møteplasser, 
utveksle erfaringer og gjennomføre 
prosjekter.

❱❱   Det er rundt 10 aktive museer i Mang-
foldsnettverket. Historisk museum ved 
Kulturhistorisk museum er et av dem.

LANGVARIGE RELASJONER: Seynab 
Mikalsen er en venn av Leban Hussein. 
Hun satte ham i forbindelse med Tone 

Karlgård, som hun ble kjent med i 2009, 
gjennom Mangfoldsnettverket. Her er 

fra 15. september 2021, da MEMORY ON 
THE HORIZON åpent i Historisk museum. 

Mikalsen holdt åpningstalen.
FOTO: LILL-ANN CHEPSTOV-LUSTY 

GULL: Installasjonen Yyaa thai («hvor hører du til») er sentral i utstillingen. 
Rett før åpningen skjønte kunstneren Leban Hussein at den var for dyster. Han 
grep til gull, som brukes mye i somaliske klesplagg og kulturelle sermonier.   
FOTO: DEV DHUNSI

– En clean look er 
kanskje uventet, og gir 

et annet perspektiv 
som kan motvirke 

stereotypier om Somalia



28 MUSEUMSNYTT 4/2021 29

>>

tografier. Disse bildene ligger eller henger 
ikke fremme. Behandlingen er ikke den 
samme som i norske hjem hvor familiefo-
tografier står til pynt. 

– Parallellene som trekkes til bilder i 
norske familiealbum og stuer er derfor 
ikke så relevant, sier Hussein. 

Hussein vektlegger han publikums 
blikk på seg selv, og sier han vil at det 
publikummet han har hatt i tankene – 
norsk-somaliere – skal stille seg spørsmål 
som «hvem er jeg?» og «hvor hører jeg til?»

– Det jeg håper å oppnå med utstill-
ingen, er at somalisk ungdom får igjen 
noe viktig i møte med bildene. De skal få 
kjenne på stolthet, og hvordan det er å 
være representert.

Det handler ikke om meg eller min 
kunst. Jeg vil nå ut til ungdom, så de ser 
forbindelsen til Somalia, mitt fødeland, 
og til våre forfedre, som jeg også vil hedre. 

MEMORY ON THE HORIZON
 

❱❱   MEMORY ON THE HORIZON. Studiophotography – Somalia 1960-1989 åpnet i Historisk 
museum 18. september 2021. Den skulle tas ned i november, men 
visningsperioden er forlenget ut 2021. Planen er å sende den på vandring i 2022. 

❱❱   Kurator har vært Leban Hussein, medkurator Dahir Doni. Tone Karlgård har vært initia-
tivtaker og koordinator fra museets side. 

❱❱   Utstillingen viser deler av en privat samling fotografportretter tatt i kommersielle foto-
studioer i (særlig) Somalia i perioden 1960-1989. Leban Hussein har samlet bildene hos 
familier med somalisk bakgrunn. 

❱❱   Utstillingen formidles til ungdomsskoleelever i Osloskolene via Den Kulturelle skolesekken (DKS).
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Mahmoud 1978, Somalia.
Fra utstillingen Memory on the Horizon. 

FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM / LEBAN HUSSEIN




