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Å gjøre byen til sin
Stedstilknytning gjennom kulturarv 
og gatekunst

Marit Aure og Marianne A. Olsen

Ungdommer sitter, står og bøyer seg over fortauet midt i byen mens de sprayer 
med maling. Med sjablonger, lager de bilder på store plastpresenninger. Dette er 
ungdom i en innføringsklasse på ungdomstrinnet. Her er det elever som relativt 
nylig har kommet til Norge, og ennå har de for dårlige norskkunnskaper til å 
nyttiggjøre seg undervisning i vanlige klasser. De lager gatekunst sammen med 
en kunstner og museumsansatte i formidlings- og utstillingsprosjektet «Mellom 
gatekunst og friluftsmuseum – et mulighetsrom for integrering».1 

Perspektivet Museum initierte og tilbød Gatekunstprosjektet til en inn-
føringsklasse på ungdomstrinnet i Tromsø kommune. Målet var å bidra til at 
«nyankomne ungdommer til Norge blir sett, og får mulighet til å uttrykke seg 
språklig og kreativt», samtidig som de får «kompetanse i form av kunnskap om 
kulturhistorie i Nord-Norge».2 Museumspedagog Lise Rebekka Paltiel ledet 
prosjektet og gjennomførte det i samarbeid med kunstner André Enger Aas 
og flere museumsansatte. Elevenes lærere var til stede i den grad det passet med 
deres timeplaner, det samme var klassens ulike morsmålslærere. Prosjektet gikk 
over tre uker. 

Prosjektet startet med en introduksjon til gatekunst. Deretter var det omvis-
ning i «Homo Religiosus», en utstilling som presenterer ulike trossamfunn i 

kapittel 2
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Tromsø, i dag og før, med bilder, gjenstander og kunstinstallasjoner. De besøkte 
fotoutstillingen «Gatelangs med fotograf Knut Stokmo» med bilder fra folke-
livet i Tromsø fra 1959 til 1967, før byvandringen i Tromsø sentrum tok dem til 
gatekunst i bakgårder og smug. Ved hjelp av gamle fotografier viste byvandringen 
også hvordan byen har endret seg de siste hundre årene. Gruppa dro deretter 
med buss fra sentrum til friluftsmuseet i Folkeparken. Der var det omvisning i 
Stornaustet som er bygget opp rundt to store nordlandsbåter. Det viser kvinne-
nes arbeid foran lofotfisket, båtbygging og internasjonal handel med tørrfisk og 
klippfisk. Senere lagde elevene selv gatekunst sammen med kunstneren og andre 
voksne i en ungdomsklubb midt i sentrum. Elevene dro tilbake til Folkeparken 
og kuraterte gatekunsten sin der. Til slutt ble det arrangert to åpningsdager: en 
for andre elever fra deltakernes skole og en for annet publikum, inkludert eleve-
nes familier. Gatekunstutstillingen hang i Folkeparken hele sommeren. Bilder 
fra prosjektet ble senere stilt ut på byens hovedbibliotek, i vinduene på museet 
og på UiT Norges arktiske universitet under Forskningsdagene, som mange 
skoleklasser besøkte. 

Ungdommer skaper gatekunst på fortauet i Tromsø sentrum. Foto: Mari Hildung / 
Perspektivet Museum.
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På leting etter gatekunst i bakgårder og smug. Foto: Mari Hildung /  
Perspektivet  Museum.
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De siste årene har både museumsansatte og andre i offentligheten spurt om 
kulturhistorie og kulturarvslæring, som inngår i dette prosjektet, virker eksklu-
derende i flerkulturelle samfunn: Bidrar kulturhistorie og kulturarvslæring om 
«det norske», i vårt tilfelle lokal byhistorie og nordnorsk kystkultur, til å skape 
etniske grenser og fastfryste forståelser av det norske (Eriksen 2016)? Skaper det 
forestillinger om et «vi», i motsetning til «de andre»? I analysene våre av Gate-
kunstprosjektet snur vi problemstillingen. Vi spør hvordan møter som oppstår i 
et slikt prosjekt kan bidra til tilhørighet, og hvilke roller kulturhistorie, kultur-
arvslæring og elevenes egen gatekunst kan spille i slike prosesser. Dette kan øke 
vår forståelse av hvordan tilhørighet kan skapes i en verden preget av mangfold, 
migrasjon og mobilitet. 

Et formidlings- og forskningsprosjekt vi 
deltar i – metodiske tilnærminger
Som forskere og forfattere av dette kapittelet har vi vært med på å initiere, fi-
nansiere, planlegge og gjennomføre Gatekunstprosjektet. Planen var at vi også 
skulle være med i del to av prosjektet (endret pga. korona) som skulle bygge på 
erfaringene fra del en. Vi er altså opptatt av å lære fra prosjektet for å utvikle 
vårt arbeid. Det gjør oss til aksjonsforskere (Kemmis og McTaggard 2005) som 
jobber for at museet skal oppnå sine mål, samtidig som vi søker å forstå hva som 
skjedde underveis. Vi, en museumsleder og en forsker, er dermed del av en trend i 
samfunnsvitenskapen (Kindon, Pain og Kesby 2007) og refleksivt museumsarbeid 
som vektlegger forskning i museumspraksis (Brenna 2020). Analytisk bruker vi 
dette til å studere hvordan ulike deler av Gatekunstprosjektet fungerte, og vi ser 
etter gliper og åpninger som oppsto når noe ikke fungerte. Mens Marianne A. 
Olsen var sentral i planlegginga av prosjektet, deltok Marit Aure i enkelte møter. 
Begge deltok og observerte på foreldremøtet i forkant av prosjektet og i mange 
andre aktiviteter, og vi prøvde å sikre at minst én av oss var til stede i alle delene 
av prosjektet. Underveis hadde vi samtaler med enkeltelever og grupper av elever, 
lærere og morsmålslærere. Fire måneder etter at prosjektet var slutt, gjennomførte 
vi et gruppeintervju med fire elever på skolen deres. Dette er transkribert. Fra 
tid til annen har vi også møtt og snakket med elever og lærere i forbindelse med 
utstillinger og annet forsknings- og formidlingsarbeid. Disse samtalene inngår 
i datamaterialet. Vi hadde også samtaler med prosjektgruppa underveis og del-
tok i oppsummerende møter etter avslutning, og i planleggingen av Gatekunst 
fase 2 (gjennomført i 2021). Analysene bygger på feltnotater fra observasjoner, 
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feltsamtaler, deltakelse og gruppeintervju. Museets fotograf Mari Hildung fulgte 
prosjektet tett, og da vi startet arbeidet med dette kapittelet, så vi gjennom hennes 
dokumentasjon på nesten tusen bilder. I analysene av materialet ser vi etter og 
kategoriserer særlig tematiske og meningsfulle situasjoner. 

Elevgruppa3 besto av 27 ungdommer i alderen 14 til 16 år fra åtte land med ni 
ulike morsmål. Av disse hadde 13 elever syrisk bakgrunn. Klassens faste lærere holdt 
seg i bakgrunnen under prosjektet, det samme gjorde vi som forskere, men både 
lærerne og vi var til stede og observerte. Vi snakket med ungdommene når det var 
naturlig, hjalp til og svarte på spørsmål. Derimot var elevenes morsmålslærere aktivt 
med i aktivitetene, særlig gjennom tolkning og forklaringer. Enkelte av elevene 
hadde begynt på skolen uken før prosjektet startet. Det skapte et stort behov for 
oversettelse og gjorde at elevene i stor grad opererte i språkgrupper. En kakofoni 
av språk og stemmer oppsto når oversettelse var nødvendig. De museumsansatte 
måtte derfor helt fra starten korte ned på den muntlige formidlingen, selv om de 
hadde forsøkt å planlegge prosjektet ut fra disse forutsetningene. 

Perspektivet Museum, gatekunst og teoretisk tilnærming

Et av de kulturhistoriske museenes oppdrag er å forvalte og formidle kultur-
historie med utgangspunkt i samlinger som blant annet består av eldre kultur-
historiske gjenstander. Slik representerer museer samfunnets minner og arkiv. 
De kan oppfattes som det norskeste av det norske og skaper tilknytning og 
nasjonalfølelse, for noen. Museologen Pierre Mayrand (2014) viser at museene 
ofte inviterer publikum til å identifisere seg med gjenstandene (identify), altså 
kjenne seg igjen i gjenstandene. Det kan også skape hierarki og utenforskap, 
fordi det innebærer at noen ikke kjenner seg igjen. De føler at utstillingen ikke 
er ment for dem. Kan du ikke identifisere deg med gjenstandene, er du ikke en 
del av det fellesskapet museumsutstillingen skaper eller presenterer. I museene 
blir også gjenstandene ofte eksotiske spor av «de andre», og det kan skape et 
skille mellom «oss» og «dem». Både debattene om «det norske» og formid-
ling av kulturarv kan altså bidra til å stenge noen ute fra opplevde og forestilte 
fellesskap (Anderson 1991). Mange museer i dag forsøker derfor heller å skape 
møteplasser som bringer folk sammen, slik at de kan lære både om seg selv og 
andre, mens utstillingsobjektene skal invitere til sosiale møter og nye fellesskap 
(Mayrand 2014). Perspektivet Museum plasserer seg i denne retningen, selv om 
det fra opprettelsen i 1996 også inkluderte gamle kulturarvssamlinger fra eldre 
museer. Museet består i dag blant annet av et gammelt patrisierhus i Tromsø 
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sentrum og to friluftsanlegg med til sammen 24 antikvariske bygg i Folkeparken 
på Tromsøya og i Straumsbukta på Kvaløya. Museet vil «formidle og utvikle 
kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, skape toleranse 
for kulturelt mangfold og bidra med alternative perspektiver på kultur og sam-
funn» (Perspektivet Museum 2021). Museets første direktør sier det slik: «Jeg 
ville finde en måde at bruge det historiske materiale, herunder vores samlinger, 
så det kunde skabe nye perspektiver, nye måter at se vores egen tid» (Becker 
2015). Som mange andre museer vil det speile samfunnet, være demokratisk og 
inkluderende (Danielsen 2018). Siden samfunnet har blitt mer etnisk og kulturelt 
mangfoldig, må museene også tematisere forskjell, forandring og kompleksitet, 
sier en NOU-rapport om temaet (1996). Dette har ført til utstillinger som for 
eksempel «Et pakistansk hjem i Norge» på Norsk Folkemuseum som ville speile 
mangfoldet i samfunnet gjennom å presentere et pakistansk familiehjem i museet 
(Hauge og Akman 2010). I denne utstillingen ble altså et pakistansk hjem lagt 
til, men selve ideen om å vise frem det norske ble ikke endret. Museer kan også 
endre arbeidsform og jobbe med dialog, aktivitet og medvirkning for å bidra til 
inkludering og mangfold i utstillingene (Bettum et al. 2018). I tråd med muse-
umsforskeren Simona Bodos (2012) kritikk av at museene tradisjonelt har lagt 
vekt på en kulturarvslæring der man har innlemmet minoriteter i majoritetenes 
historie og vist frem ulikhet, legger mange nyere inkluderingsprosjekter liten 
vekt på å formidle kunnskap om kulturarv. Dette er blant annet for å unngå å 
ekskludere publikum med en annen kulturell bakgrunn. Gatekunstprosjektet er 
inspirert av denne tankegangen, det involverer unge med migrasjonsbakgrunn, 
men bruker også museets kulturarvssamlinger i arbeidet. Det representerer 
en mellomløsning, der museumsansatte legger til rette for at kulturarvslærin-
gen kan være utgangspunkt for dialog (Olsen, Paltiel og Aure 2019) heller enn 
fagstoff som skal speile eller læres. Vi kan si at Gatekunstprosjektet er en slags 
«kulturspesifikk programmering» (Bodo 2012). Det prøver å styrke innvan-
drerungdommenes stemmer og mulighet for å uttrykke seg kreativt, og slik skape 
en arena for «integrering», ifølge prosjektbeskrivelsen. Den sier derimot lite 
om hva integrering er, og hvordan prosjektet kunne være en integreringsarena. 
Vår analyse utforsker derfor hva «integrering» i et slikt prosjekt kan dreie seg 
om, og gjør et forsøk på å åpne begrepet.

Samfunnsforskerne Maggie O’Neill og Phil Hubbard (2010) snakker om be-
tydningen av det å vite hvem og hvor du er, opplevelse av livskvalitet, tilhørighet 
og stedstilknytning. De peker på at slike spørsmål har fått lite oppmerksomhet i 
migrasjonsforskning, som med god grunn har vært opptatt av flyktningers grunn-
leggende behov for service, bolig og helse (O’Neill og Hubbard 2010). Analysen 
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av Gatekunstprosjektet spør om kunnskap om byen, kulturarv og deltakernes 
egne kunstaktiviteter kan føre til at ungdommene (som ikke bare er flyktninger, 
men også andre migranter) utvikler tilhørighet og stedstilknytning. Kan dette 
gjøre at de kan bruke og delta i byen på nye måter og dermed være med å prege 
den? At alle kan bruke, delta i og være med å påvirke byen, uavhengig av etnisk 
bakgrunn, er nettopp det som kjennetegner rettferdige byer, ifølge byforskerne 
Henri Lefebvre (1991) og David Harvey (2008). 

Møter og tilhørighet

Mens tiltak for minoritetsungdom ofte prøver å skape samhandling mellom 
minoritets- og majoritetsungdom, inviterer Gatekunstprosjektet til å diskutere 
andre former for tilknytning og tilhørighet. Kjønns- og migrasjonsforskeren 
Nira Yuval-Davis (2006) snakker om to aspekter ved tilhørighet (belonging). 
Det ene dreier seg om å studere tilhørighetsprosesser i sosiale situasjoner, som 
å identifisere seg med og emosjonell tilknytning. Det andre dreier seg om «til-
hørighetens politikk»: om hvem som får lov til å høre til og dermed har rett til 
deltakelse og politisk medborgerskap. Vi knytter an til begge disse, samtidig som 
vi ser stedstilknytning som noe folk gjør, som dynamiske prosesser, heller enn 
spørsmål om hvor en kommer fra (Aure, Nygård og Wiborg 2015). Vi ser dette 
som et samspill mellom steder, personer og prosesser, inkludert fysiske elementer, 
minner, emosjoner, rasjonell tenkning og handling, basert på å kople innsikten 
fra O’Neill og Hubbard (2010) og Lewicka (2011). By- og migrasjonsforskeren 
Ash Amin (2002) sier at vi kan forstå hvordan deltakelse og fellesskapsfølelse 
oppstår ved å studere hva som skjer i møter mellom mennesker (encounters). 
Vi utforsker hvordan Gatekunstprosjektet legger til rette for at ungdommene 
bruker, deltar i og kan påvirke byer gjennom å analysere møtene som oppstår i 
dette prosjektet. Forskning i denne tradisjonen vektlegger også hvordan steder 
og romlige strukturer, organisering og kunst kan skape deltakelse (Amin 2002, 
2012, Wilson 2016, Askins og Pain 2011, Mayblin, Valentine og Andersson 2016, 
Aure, Al-Mahamid og Seljevold 2021). Ved å studere møter mellom mennesker, 
steder, aktiviteter og materialiteter, kan vi dermed analysere Gatekunstprosjektet 
med vekt på deltakelse og tilhørighet. 

I museumsforskningen er en også opptatt av møter. Mens tradisjonell kul-
turarvslæring gjennom museumsbesøk enkelt sagt forsøker å overføre landets 
historie og kultur til elevene, kan museene også skape læring og opplevelser 
gjennom møter (Macleroy og Shamsad 2020). Disse møtene kan være «affektive» 
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og henvende seg til publikums opplevelser og følelser. Det innebærer at de møter 
utstillingselementer, lyd, bilde eller installasjoner som reiser spørsmål, utfordrer 
eller inviterer til «dialoger» med utstillingen. Slike møter kan bygge på det 
Andrea Witcomb (2015:322) kaller «følelsenes pedagogikk». Da inviteres en til 
opplevelser av en utstillingsgjenstand, som et kunstverk eller en historisk gjen-
stand til refleksjon, eller som gir lyst til å gjøre noe – som å ta på den. Tingene i 
museene kan dermed brukes til å bringe folk sammen, dele en opplevelse og lære 
(Mayrand 2014). Det inspirerer til å fremheve betydningen av både naturlige og 
bebygde miljø, og artefakter som det er mange av i friluftsmuseer. Møter med 
historien innebærer møter med steder – og omvendt. Disse kan være emosjonelle, 
selv om dette er lite utforsket i migrasjonsforskningen (Aure 2013). Migranter 
bærer gjerne med seg minner og følelser knyttet til flere steder (Svašek og Skrbiš 
2007), på tvers av nasjonalstatsgrenser (Blanc, Basch og Schiller 1995). En ana-
lyse av en kunst- og byvandring med migranter viser for eksempel at relasjonen 
mellom der (sted/situasjon) og da (tid) har stor betydning for hvordan migranter 
plasserer seg selv her og nå (O’Neill og Hubbard 2010). Det oppmuntrer oss til 
å se etter om relasjoner til flere steder og på tvers av nasjonalstatsgrenser spilles 
ut, og hvordan. Dette perspektivet fremhever romlighet, der museer med sitt 
historiske perspektiv vektlegger fortid, nåtid og noen ganger fremtiden. Møte 
som begrep og tilnærming kan altså brukes for å analysere mange sider ved 
mellommenneskelige relasjoner, og relasjoner mellom mennesker og steder, 
også på tvers av nasjonalstater, materialiteter og emosjoner. Det kan inkludere 
immateriell og materiell kulturarv, historie, utstillingsobjekter, byen, men også 
andre steder. Dette er relevant for retten til å delta i den mangfoldige byen: 
Mange møter i byen skjer på fortauene, observerte «by-guruen» Jane Jacobs 
(1961). Ifølge henne er den levende byen, som offentlig møteplass avhengig av 
både gamle og nye bygninger, variert bruk og ulike funksjoner, og av hvordan 
vi sanser, skaper og opplever byen. Ungdommene lagde gatekunst på fortauet 
i byen; derfor inngår de i en tradisjon som diskuterer byens mangfold, på en 
mangefasettert måte, med vekt på bruken av den. Det gir ei brei ramme for 
analysen av Gatekunstprosjektet. 

Vi analyserer Gatekunstprosjektet basert på våre observasjoner, samtaler, 
intervju og bilder, med blikket rettet mot ungdommene og deres opplevelser. 
Vi spør hva som foregår når ungdommene vandrer i byen, ser gamle bilder og 
møter gatekunst i bakgårder. Hva møter de i den kulturhistoriske utstillingen 
med lukt av saltvann og trebåter, tørka fisk og utstyr? Hva skjer når de skaper 
egen kunst på fortau i byen? Hva gjør ungdommene med disse møtene, og hva 
gjør møtene med dem? 
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Møter i museet

Utstillingen «Homo Religiosus» er en samtidsdokumentasjon med fotogra-
fier, lydopptak og intervjuer fra religiøst liv i Tromsø sammen med moderne 
kunstverk. Her flokket ungdommene seg først og fremst rundt kunstverkene, 
mens mange tilsynelatende var mindre interessert i andre deler av utstillingen. 
Da vi diskuterte opplevelsene våre fra besøket og så på bildene, ble det tydelig at 
mange av ungdommene også hadde kontaktet de voksne. De viste oss bilder fra 
religiøse forsamlinger, de fortalte at de selv eller foreldrene gikk dit, og de pekte 
på folk de kjente. En gutt fortalte at en av de religiøse bygningene lå i hans gate. I 
denne utstillingen oppdaget vi at gruppa var mer sammensatt og kjente hverandre 
dårligere enn vi trodde. Det kommer stadig nye elever til innføringsklassen, og 
det flyttes elever til ordinære klasser gjennom hele skoleåret. Kanskje virket de 
derfor litt forsiktige overfor hverandre, men mindre overfor oss voksne? Kanskje 
forventet vi at utstillingen om religiøst mangfold skulle fenge ungdommene mer, 
slik den tidligere hadde gjort med grupper fra voksenopplæringen (Olsen og 

Fra utstillingen «Gatelangs med fotograf Knut Stokmo» på Perspektivet Museum. 
Foto: Mari Hildung / Perspektivet Museum.
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Fonneland 2018)? Selv om noen elever identifiserte seg med de religiøse elementene 
i utstillingen, var det kunstverkene og det de ikke skjønte, som engasjerte dem. 
Kunstverkene var planlagt å skape undring og dialog, og det gjorde de. Dette er 
hverken kulturarvslæring eller kulturspesifikk programmering, men inspirert av 
forummodellen (Bodo 2012: 184). Denne utstillingstradisjonen prøver å ikke ta 
publikums tilhørighet for gitt, men forsøker å skape interesse og engasjement. 
Både kunstverk, gjenstander og bilder var relevante (Simon 2016) for mange av 
elevene. De bidro til refleksjon og gjenkjennelse.

Utstillingen «Gatelangs med fotograf Knut Stokmo» viser hverdagsbilder fra 
Tromsø, i møtet mellom tradisjon og modernitet: Man bruker fremdeles hest som 
fremkomstmiddel, samtidig som man legger asfalt på veiene. Isbjørnskinn henger 
til «lysning» på gamle hustak, mens moderne byggverk, som Tromsøbrua og 
Ishavskatedralen, er under oppføring. Flere gutter stod lenge og diskuterte bildet 
av hesten i byen. De fortalte at slik gjorde de det også på deres hjemsted, og de 
lurte på hvor lenge det var siden dette bildet ble tatt. De virket overrasket over at 
hesten var i bruk i Tromsø sentrum helt til 1950-tallet. Allerede på foreldremøtet, 
før prosjektet ble satt i gang, skapte gamle bilder fra byen engasjement. Presenta-
sjonen av Gatekunstprosjektet stoppet opp da ungdommer og voksne spratt opp 
og begynte å peke, forklare og vise hverandre hvor gamle bilder var tatt, og hva 
som var der nå. En far pekte på der han bruker å stå med taxien når han er på 
jobb. Både på foreldremøtet og i utstillingen gjorde bildene at elever og foreldre 
kjente seg igjen. De koplet det historiske Tromsø til eget liv i dag – og før. De så 
sammenhenger over tid og generasjoner, og ungdommene plasserte seg selv i disse. 
Bildene skapte transnasjonale forbindelser mellom steder både ungdommene og 
foreldrene har tilknytning til. Det oppsto forbindelser mellom elevene og norske 
voksne, mellom foreldre og ungdommene og ungdommene imellom. Det ble en 
dialog mellom livet på flere steder, og mellom før og nå. 

I et annet rom presenterte museumsansatte gatekunst med bilder fra mange 
steder i verden, i ulike sjangre. De fleste ungdommene virket fremmed for konseptet 
gatekunst. Få svarte bekreftende på om de kjente til gatekunst. Det oppsto ingen 
dialog. Vi opplevde at ungdommene ikke var særlig interessert. Det er heller ikke 
å vente at de skal vise entusiasme for et prosjekt de får presentert, uten selv å ha 
ønsket det. Siden bildene ikke ga synlig gjenklang, begynte de museumsansatte å 
forklare bildene, og forklaringene måtte oversettes. Straks samlet ungdommene 
seg rundt morsmålslærerne, lydnivået steg, tida gikk og museumslærerne avsluttet 
presentasjonen ganske fort. Det oppsto faktisk en dialog mellom ungdommene 
og morsmålslærerne, men hverken prosjektlederne eller vi som forskere kunne ta 
del i den. Vi manglet språk. Igjen vendte ungdommer seg til Stokmo-utstillingen. 
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De pekte på steder og bygg de kjente igjen og andre, som de påpekte,  som ikke 
finnes lenger. Bruddstykker fra tolking og samtaler fortalte at de var opptatt av 
kjæreste par, klær, hårfrisyrer og idrettsarrangementer. Noen morsmålslærere for-
klarte også bildene fra 1950–60-tallet med referanser til ungdomsliv i «Vesten», 
selv om vi ikke skjønte alt som ble sagt. Vi hørte også at ungdommene fortalte at 
slike bilder hadde de sett i gamle filmer, dette stedet kjenner de, slike klær og moter 
har de sett i familiens fotoalbum eller gamle blader. Utstillingen formidlet lokal 
byhistorie og vestlig populærkultur. Denne kulturarvslæringen bidro derfor til 
at ungdommene fikk kjennskap til sider ved byen de bor i. Bildene av mennesker, 
steder og bygg inviterte også til sammenlikninger og til koplinger mellom det de 
så, andre steder og perioder i eget liv. De identifiserte seg ikke nødvendigvis med 
utstillingen, men lagde forbindelser mellom utstillingen og seg selv.

Byvandring som kopler tid og rom

Byvandring, som begrep og aktivitet, var ukjent for mange av elevene, og flere 
virket motvillige. Vi skjønte at prosjektlederne og vi ikke hadde forklart prosjektet 
godt nok, og gruppa beveget seg sakte gjennom i byen. Lederne måtte endre og 
forkorte vandringen. Da vi kom til det første store veggmaleriet, virket mange 
av ungdommene overrasket. Var dette kunst? Fikk de bruke skoledagen til å se 
sånne ting som opplagt var laget av andre unge? Noen tok bilder av gatekunsten 
og knyttet seg og motivet sammen med mobiltelefonen. Noen lurte på hvor vi 
var. Mens vi gikk til neste post, ble det tydelig at disse gatene, rett nedenfor Stor-
gata, var ukjent for mange. Flere fortalte at de aldri hadde vært der før, og et par 
oppsummerte kjapt stedene de kjente i byen: Storgata, Nerstranda kjøpesenter, 
gata der bussene går og veien til voksenopplæringen, der mor eller far går på skole. 
Kjennskap og bruk henger sammen. I gruppeintervjuet fortalte en av elevene om 
hvordan hun, etter gatekunstvandringen, hadde tatt familien med på samme ruta 
helga etter. Da var hun den kunnskapsrike som stolt viste frem noe hun kunne 
for familien: Hun er kjent, hun finner frem og kan ta de andre med og vise dem 
byen, slik at også de blir kjent og kan bruke flere deler av den. Geografen Kirsten 
Simonsen (2012) viser hvordan den aktive kroppen er viktig når vi konstruerer 
en meningsfull verden, og det skjer både gjennom å «finne vår vei», i konkret 
forstand, men også gjennom opplevelsen av å «føle seg hjemme». Byvandring er 
å gå. O’Neill og Hubbard (2010) sier at det å gå har egne sanselige, kroppslig-rela-
sjonelle og kollektive kjennetegn som bidrar til å utforske stedsopplevelser. Tim 
Ingold (2005) fremhever at betydningen av å gå ikke bare innebærer å plassere 
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seg selv på et sted. Det er også å lage steder (Ingold 2005, Simonsen 2012). Å gå er 
«to become involved in the doings and becoming that produce space and make 
place», ifølge O’Neill og Hubbard (2010:50).

På hjørnet mot domkirka viste prosjektlederen et bilde der kirka før raget over 
resten av bebyggelsen. Flere ungdommer snakket om dette etterpå. Noen viste 
til at spiret ikke lenger er så høyt, og at du nesten ikke ser det når du går forbi. 
Ei jente sa at hun ikke trodde folk i Tromsø var religiøse eller kristne. Andre 
sammenliknet det de så, med moskeer, andre religiøse bygg i hjemlandet eller 
på steder de kjente fra flukt og reiser. Ei anna jente fortalte om sin bestemor og 
hvordan hun var dypt religiøs, men også opptatt av historie. Jenta snakket ivrig 
om hvordan hun ble inspirert og planla å studere historie eller arkeologi senere. 
Hun koplet sin familietilhørighet, bestemor og hjemlandet til det gamle bildet 
av domkirka i Tromsø. Ikke minst lagde hun en forbindelse til egne interesser og 
fremtidsplaner. Slik blir byens betydning for henne et resultat av forbindelser til 
andre steder, tider og mennesker, slik steder er relasjonelle og inngår i tid og romlige 
nettverk – i en pågående skapelsesprosess (Massey 2005). I disse relasjonene inngår 

Gjennom byvandringen oppdaget vi gatekunst, men sammenlignet også byen før og nå. 
Foto: Mari Hildung / Perspektivet Museum.



45

å gjøre byen til sin

følelser som er viktige i opplevelser av tilhørighet, også for migranter (O’Neill 
and Hubbard 2010, Aure 2013, Aure mfl. 2015). Vi ser at byliv og urbanisme også 
handler om hvordan lokalt liv preges av emosjonelle transnasjonale prosesser, 
inspirert av andre by- og migrasjonsforskere (Buhr 2018, Conradson og Latham 
2005). Mens å gå sammen gjorde at deltakerne i et annet byvandrings- og kunst-
prosjekt delte sensoriske kroppslige erfaringer og engasjerte seg i andres reiser og 
biografiske minner (O’Neill og Hubbard 2010), så vi at det å gå sammen åpnet 
for nærhet og samtaler om minner og tanker. Jenta lagde forbindelsene, ga stedet 
mening og delte det med oss mens vi gikk: Byen fikk mening fordi hun boksta-
velig talt lagde linjer mellom steder og mennesker hun var knyttet til på tvers av 
nasjonalstatsgrenser. Dette ble nye transnasjonale forbindelser (Aure, Flemmen 
og Golebiowska 2011). Opplevelsen av gater, påkledning og byggeskikker åpnet 
for å snakke om og kople ulike steder og erfaringer: «Slik er ikke fortauene 
hjemme i …» Mens prosjektlederen lagde forbindelser mellom det historiske 
og dagens Tromsø gjennom gamle bilder, minte ungdommene oss på motiv fra 
Gatelangs-utstillingen som de hadde sett, også de viste hvordan det var i byen 
før. De hadde nå flere egne steder de (gjen)kjente. De pekte og snakket om Seven 
Eleven, kafeer og butikker med referanse til både de gamle bildene og bildene fra 
1950- og 60-tallet. Erfaringene deres i byen fikk flere lag. By- og stedsforskerne 
Per Gunnar Røe og Oddrun Sæter (2015) skriver at tilknytning også kan handle 
om å identifisere seg med stedet. Her skjedde det gjennom å oppleve, bruke og se 
steder og bilder som inngår i Tromsøs identitet. 

Gjennom bakgater kom vi til smug med de vakreste gatekunstverk. Mange 
tok bilder som de viste til hverandre og oss. Noen ville at fotografen eller andre 
voksne skulle ta bilde av dem og kunsten mens de poserte, og mange tok selfier 
og «festet» seg selv til både stedene og kunsten – som de deretter viste frem. Å 
jakte i byens bakgater og smug etter gatekunst var spennende, både for ungdom-
mene og oss. Selv i en liten by kom både etablerte innbyggere og nyinnflyttede til 
steder vi ikke hadde vært før. Å bli kjent handler både om å oppdage nye steder 
og bli familiær med stedene, og om å vite om et gatekunstverk, for eksempel. Det 
familiære peker mot det å føle seg hjemme (Simonsen 2012), og byen tilkjenner 
vandreren en rett til å føle det slik – en hjemstavnsrett. Det er ingen andre som 
tilkjenner deg denne retten, men den som beveger seg hjemmevant omkring i byen, 
opplever denne retten, slik Simonsens (2012) perspektiv på kroppen, aktivitet og 
følelse fremhever. Gjennom kroppslige positurer og posering for bilder og selfier 
knytter ungdommene seg aktivt til stedene og gjør og skaper den personlige 
opplevelsen av stedet. Vandringen inspirerte dermed til dialoger (Bodo 2012), 
også kroppslige, med seg selv, hverandre, voksne og ikke minst med kunsten og 
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byens rom. Tilhørighet handler ikke bare om kollektive identiteter, men også 
om ulike måter individer identifiserer seg som del av et kollektiv på, ifølge Nira 
Yuval-Davis (2011:18). I gruppeintervjuet fortalte to av jentene at de «arabiske 
jentene lagde bilde sammen, og at vi alle skrev navnene våre sammen». En av de 
andre jentene lagde både et bilde av seg selv og et av henne og søsknene: «Fordi 
da jeg var liten og ikke hadde søsken, så ønsket jeg det. Nå kan jeg være sammen 
med dem.» Retten til tilhørighet handler derfor om strukturer. De posisjonerer 
folk innenfor og utenfor bestemte kollektiv og etablerer grenser for hvem som 
tilhører et fellesskap, og hvem som ikke gjør det slik «the politics of belonging» 
fremhever (Yuval-Davis 2006). Vi argumenterer for at det i byens gater og smug 
finnes et rom for en slik kollektiv tilhørighet. Som selfiene viser, ga det også rom 
for en genuin selvrepresentasjon (Bodo 2012).

Kulturhistoriske forbindelser i Stornaustet 

I Friluftsmuseet var det kaldt, både ute og inne, og flere av ungdommene virket 
ukomfortable. Mange frøs. Den korte presentasjonen av selve prosjektet hadde ikke 
gitt elevene nok informasjon om hva slags museum vi skulle til, hvorfor vi skulle 
dit og hvor det lå. Vi hadde ikke fått frem at utstillingen delvis var ute i naturen, 
i langt vått gress, i fjæra. Vi lurte på hvordan dette skulle gå, da noen rynket på 
nesa av lukta av sjø og gammelt tre i Stornaustet. Noen hørte på prosjektlederens 
presentasjon, andre gikk omkring mellom båter og utstyr og kjente og luktet på 
det de så. Det taktile i utstillingen fanget elevene. Enkelte fikk kjeft av noen av 
morsmålslærerne som trodde elevene ikke fikk ta på utstillingsobjektene. Elevene 
småsnakket med hverandre, og enkelte stilte de voksne spørsmål som når skal vi 
gå, hvorfor hang det fisk her? Ei jente fortalte at hun var så glad i å spise fisk og 
lurte på hva slags fisk de fisket med disse båtene, og hva slags mat de lagde av fisken. 
Besøket i utstillingen var ganske kort, men senere i prosjektet, og i gruppeinter-
vjuet, refererte flere til inntrykk fra Friluftsmuseet: De stusset over at husene var 
flyttet dit, og de lurte på grunnen til det. De snakket om hva fiskerne gjorde når 
de skulle tisse, siden det ikke var toalett i båtene, og om det å fiske selv. Som Vicky 
Macleroy og Shabita Shamsad (2020) viser, prøver museumsutstillinger preget 
av kritisk pedagogikk å legge til rette for at besøkende selv får utforske den åpne 
og «rotete», og noen ganger motstridene, levende naturen til kulturhistoriske 
gjenstander. Her fikk ungdommene selv tolke og skape en relasjon til gjenstandene. 
Utstillingen gjorde at noen av ungdommene knyttet forbindelser seg imellom. 
De snakket om hva de liker å spise, og om det de lærte i Stornaustet. Vi ser at 
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hverdagsopplevelser de kopler med erfaringer og fornemmelser fra andre steder, 
er viktig i de forbindelsene ungdommene lager til Tromsø. Mer enn et uttrykk for 
og et symbol på forskjell og eksklusjon (Mayrand 2014) skapte altså gjenstandene 
og historiene assosiasjoner og følelser, og muligheter for å lage egne forbindelser, 
slik Bodo (2012) vektlegger i forummodellen. 

Følelser kan både forbinde og skille. Vi fremhever at ungdommene lager for-
bindelser, både positive og negative, i sine emosjonelle møter med kulturhistoriske 
gjenstander. Møtene kan derfor brukes til å utforske hverdagens ekskludering, 
men også inkludering og forståelser av tilhørighet (Askins og Pain 2011). Tilhø-
righet har både emosjonelle og symbolske dimensjoner, som å bruke bunad for 
eksempel. Det handler også om å kjenne og bruke et område, og dermed oppleve 
en funksjonell eller instrumentell tilhørighet (Vestby 2015). Besøket og bruken 
av museet ga elevene mulighet for både emosjonell og funksjonell tilknytning til 
kyst- og fiskerikulturen i Tromsøs historie. I boka The Art of Relevance snakker 
Nina Simon om at det «å lage forbindelser og tilknytninger er å låse opp, og 
åpne opp for mening» (Simon 2016, vår oversettelse). Kjennskap til historie og 
det å ta på og sanse gamle ting kan være med å «låse» opp og gi stedet mening 

Fra Stornaustet i friluftsmuseet. Foto: Mari Hildung / Perspektivet Museum.
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for disse elevene. Samtidig kunne elevene også knytte Tromsø til steder i andre 
land de har en relasjon til. Tilhørighet har derfor også transnasjonale elementer 
(Aure mfl. 2011, Ødegård og Takle 2018). 

Å lage gatekunst 

Kunstnerens demonstrasjoner av hvordan gatekunst lages, introduksjonen og 
byvandringen skulle vise ungdommene at gatekunst kan brukes på ulike måter. 
Besøkene i museets utstillinger var ment å inspirere til å lage egne kunstverk. 
Det skjedde ikke på den forventede måten. Det ble for kort tid, og det var for 
få voksne som hadde nok kunnskap til å veilede elevene. Noen av ungdommene 
nølte, og mange ønsket å lage kompliserte motiv som krevde mye veiledning og 
arbeid med sjablonger. To av guttene kom ikke i gang med arbeidet, og etter 
hvert kom det frem at de hadde et dårlig forhold til tegning fra skolen. De sa at 
de visste at de ikke kunne tegne, og ikke hadde de lyst heller, de var låst i tidligere 
erfaringer om å skulle være flinke og mestre. Det var først da de så at de kunne 
finne et motiv på nett, og via en prosjektør få det opp på veggen og deretter tegne 
det av på papir, at de ble engasjert. De ville ikke avslutte arbeidet, og var veldig 
stolt av kunstverkene sine da de var ferdige. I planleggingen av prosjektet hadde 
de ansatte tenkt at gatekunst var mer kjent for ungdommene enn det faktisk var. 
Først under byvandringen så mange at det var et uttrykk andre unge brukte, og 
hadde referanser til populærkultur de selv kjente. I gruppeintervjuet sa flere seg 
enige da en sa: «Vi gjorde masse ting. Lærte masse, kreativt, som vi ikke visste, 
men lærte. Klippe bilder og spraye. Visste ikke at det var sånn man laget gate-
kunst. Nå vet jeg det!» Det var også slitsomt: «Vi måtte snakke norsk hele tiden, 
snakke mange setninger.» Prosjektet, og ikke minst selve gatekunsten, inviterte 
til frustrasjon og mestring på mange plan. Elevenes aktive deltakelse var en nød-
vendig forutsetning for disse opplevelsene, slik Askins og Pain (2011) påpeker i 
sine studier. Elevene var ikke tilskuere, men ble selv kunstnere som senere fikk 
stille ut verkene sine i museet. 

Ungdommene fant seg til rette i ungdomsklubblokalet der de skulle lage 
gatekunst, de slang seg ned og brukte rommet. Noen var kjent i lokalet, som er 
åpent for ungdom noen ettermiddager i uka (se kapittel 4 i denne boka), andre 
kjente det ikke. De spilte musikk og dataspill, var på telefonen, hang, jobbet med 
prosjektene sine og tuslet rundt. De eide rommet. Når rommet var tilgjengelig 
bare for dem, brukte de det på sammen måte som ungdommer som er der på etter-
middagen. Selv om denne klubben etter hvert ble mindre brukt av ungdommer 
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Elevene sprayet gatekunsten på presenninger på fortauet. Foto: Mari Hildung / 
 Perspektivet Museum.
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med flerkulturell bakgrunn (Vatne 2020), så det ikke ut til å handle om at de 
ikke ville komme dit. Da de var i klubben i forbindelse med Gatekunstprosjektet, 
hadde de en rett til å være der, sette sitt preg på stedet – og de brukte det. 

Det store formatet på plastlerretene de skulle spraymale på, og det faktum at 
spraymaling er enklest å gjøre ute i godt vær, trakk elevene ut på fortauet. Plutselig 
var de synlige i gatebildet: Fotgjengere og syklister som passerte, måtte smyge seg 
mellom dem, med smil og kommentarer. Bilister hilste og tutet. Noen ansatte 
kom over fra rådhuset for å se hva de gjorde og slo av en prat. En av byens «løse 
fugler» ville «låne» et par spraybokser, men tok isteden imot tilbudet om å bidra 
i arbeidet. Ungdommene jobbet, men satt også og slappet av og pratet i sola, med 
ryggen mot husveggen. De tok plass, og de brukte plassen. De tok seg til rette på 
fortauet og bidro til en mangfoldig utnyttelse av det offentlige byrommet. Ulik 
bruk av fortau og andre byrom, av ulike aktører, på ulike tidspunkt, er nettopp 
det som gir byen liv (Jacobs 1961). Selv om de dekket til fortauet, satte de spor 
med sprayrester. En reportasje i regionavisa og bildene som ble stilt ut flere steder 
i byen, satte også spor. Elevene ble bedre kjent med byen, men byen ble også kjent 
med dem. Ved å bruke lokalene og fortauene på sin egen måte lagde de en ny fysisk, 
funksjonell, emosjonell og derfor også symbolsk (Vestby 2015) forbindelse mellom 
seg selv og byen. Denne preget til og med byens gulv – fortauet. Aktivitetene 
knyttet deres liv til byen. 

Opplevelsene i museet inspirerte ikke deltakernes valg av motiv i gatekunsten. 
Ungdommene fulgte ikke prosjektets regi. Etter at bildene var hengt opp i Folke-
parken Friluftsmuseum, forsto vi først dette som at Gatekunstprosjektet ikke 
fungerte. Vi kjente derimot igjen asiatiske anime- og manga-figurer, fotballidoler 
og andre globale populærkulturelle elementer, men ved nærmere ettertanke kom 
vi til å se dette som at de tok i bruk motiv de identifiserte seg med, og som var 
viktig i deres liv. Ungdommene plasserte deretter det de identifiserte seg med inn 
i friluftsmuseets fremstilling av nordnorsk kystkultur, på en måte vi ikke hadde 
planlagt for. Kampen om det de mente var de beste plassene å henge opp bildene 
på, var hard, men som flere sa i intervjuet – det hadde lært dem å samarbeide. 
Alle ville at deres bilder skulle vises godt. De var stolte over kunsten sin og at den 
skulle henges opp i Folkeparken. Senere sa en at han hadde «passet på» bildene 
hele sommeren, og flere fortalte at de hadde tatt med familie og venner for å vise 
frem bildene og museet. Friluftsmuseet ble et sted flere av ungdommene kjente, 
kunne bruke og føle seg hjemme i. Selv om disse elevene kanskje ikke vet det selv, 
kjenner de området bedre enn mange andre innbyggere i Tromsø. Elevene har 
vært inne i husene, brukt styltene, spilt fotball og klatret i trærne der. Museet var 
blitt «litt mitt» for dem!
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Å gjøre byen til sin
Innledningsvis spurte vi om hvordan kunnskap om byen, kulturarv og aktiviteter i et 
museumsprosjekt, kan føre til at ungdommer kan delta i byen på nye måter og dermed 
også være med på å prege den. Gatekunstkonseptet, som var basis for prosjektet, var 
ukjent for mange av ungdommene. Det var uro, støy og forsinkelser på grunn av 
tolking, avbrutte introduksjoner og forkortet gatevandring. Prosjektet foregikk delvis 
under ramadan, og det gjorde at det planlagte fellesskapet rundt måltidene i denne 
perioden falt bort. Besøkene i friluftsmuseet ble kort på grunn av dårlig vær, og fordi 
ungdommer ikke hadde varme nok klær. Likevel var Gatekunstprosjektet «gøy», 
det var ungdommene enige om i gruppeintervjuet. Det er ikke overraskende at det 
å få være med på et prosjekt på tampen av skoleåret, er artigere enn vanlig skole! For 
oss inviterte prosjektet til å utforske hva kulturarvslæring, kulturhistoriske objekter 
og deltakende kunst gjør med stedstilknytning og tilhørighet. Dette var ikke en 
del av prosjektets uttalte mål, men faller kanskje inn under museets ambisjon om å 
være en arena for integrering, slik det var formulert i prosjektbeskrivelsen? Til tross 
for skepsisen mot kulturarvslæring og bekymring for at den skaper ekskludering og 
«annetgjøring» i møter med etnisk mangfold, så vi at kulturhistorie, gjenstander 
og kulturarvslæring kan bli noe ungdom kan bruke til å lage egne forbindelser og 

Gatekunst i friluftsmuseet. Foto: Mari Hildung / Perspektivet Museum.
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stedstilknytning. Dette var ikke gjort eksplisitt i museets utvikling av prosjektet. 
Som samfunnsforsker forsto ikke Marit Aure helt hensikten med kulturarvslærings-
elementene i Gatekunstprosjektet, men i samarbeidet om analysene ble det tydelig 
for oss begge hva de museumsansatte jaktet på, med deres vektlegging av kulturhis-
toriens betydning. Det viste konkret at det er mulig å bruke historiske vandringer, 
kulturhistorie og artefakter i et museum for å skape opplevelser som kan bidra til 
dialoger på tvers av tid, generasjon og sted, identifisering og transnasjonale forbindelser. 

Ungdommene inngikk i dialoger med gjenstander og historier, bilder og steder 
i Gatekunstprosjektet. Det viste at det finnes et stort potensial i samarbeid mellom 
innføringsklasser og museer, spesielt om man har nok tid, er fleksibel og evner å 
tilpasse planene til deltakerne, steder, vær og innhold. I dette prosjektet var det 
viktig å ta ulike arenaer, utstillinger, den materielle kulturarven og byrommet i 
bruk. I skjæringspunktet mellom å gå, se, høre, lære, gjøre og skape, mellom byen 
og elevene, kulturarven og kunsten, oppsto en rekke koplinger og tilknytninger. 
Nye samarbeid mellom andre klasser og museer kan åpne opp for flere slike, og 
inviterer også til å involvere deltakerne i planleggingen av prosjektene. 

Å lage kunst i en byvandring, som migrasjonsforskerene i Maggie O’Neill og Phil 
Hubbard gjorde i deres prosjekt, handler ifølge dem om å ta hevd på sted (O’Neill 
og Hubbard 2010:56). I barneleken Kappe land, skal deltakerne trå, streke opp og 
kaste en kniv eller pinne slik at den står, for å annektere andres land og utvide sitt 
eget. Våre observasjoner, samtaler og intervju i Gatekunstprosjektet viste at mange 
av ungdommene gjorde byrommet til sitt når de brukte det. De involverte byen i 
sin historie og tok senere familie og venner med for å vise den frem for dem – og 
kanskje vise familien frem for byen også. I gatekunstprosjektet ble ungdommene 
kjent med byen gjennom bilder fra fjern og nær fortid som de snakket om og 
relaterte seg til på sin måte. De gikk rundt i byens bakgater og smug og lagde 
forbindelser til eget liv og familiehistorie, opplevelser og minner fra andre steder, 
med andre mennesker. De knyttet linjer til her og nå, og de plasserte seg i byen og 
delte erfaringer, refleksjoner og opplevelser. De poserte, tok selfier og posisjonerte 
seg i motiv og bakgater i egne og andres bilder. De besøkte, hørte om, luktet og 
kjente på kystkulturens historiske objekter og lagde forbindelser til seg selv. De 
knyttet seg til byens historie. Til sist tok de byens rom og fortau i bruk. De la igjen 
malingsspor, og de lagte bilder med motiv fra sin globale ungdomskultur. Da de 
hengte verkene opp i byens mest populære uterom, kjempet de for at bildene deres 
skulle plasseres mest synlig. Deres gatekunst fikk plass i byens museumsutstilling 
og ble senere vist i andre viktige byrom. Som ei jente seinere sa: «Klart jeg er stolt, 
det henger bilde av meg midt i Storgata!» Følte alle det slik? På ingen måte. Vi 
har vist hvordan de ulike elementene i prosjektet – presentasjon av kulturhistorie, 
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tradisjonell kulturarvslæring, gatekunstvandring og det å lage gatekunst – åpnet 
for og ga rom for at ungdommene selv kunne knytte seg til byen. De tilrettelagte 
møtene (Mayblin mfl. 2016) med kulturhistorien og kulturhistoriske gjenstander 
skapte emosjonelle reaksjoner og tilknytning, ungdommene fikk mulighet til å 
knytte seg til det kulturhistoriske kystlandskapet i Tromsø. Dette påvirker deres 
opplevelse av og tilknytning til stedet de nå bor, og gjør at tilhørighet til Tromsø 
inkluderer flere transnasjonale steder (Aure mfl. 2011). Prosjektet og analysen viser 
derfor et mulighetsrom, og at å gjøre noe kjent og skape familiaritet, på tvers av 
steder, kan bidra til tilhørighet. Mest viser det at stedstilknytning er noe en gjør, 
men også at det krever kunnskap og at en får lov til å utvikle tilhørighet. Kanskje 
skal museer ikke være redd for å bruke egen kulturhistorie i møter med besøkende 
med annen nasjonal bakgrunn? Tilhørighet er ikke medfødte kognitive kon-
struksjoner, bestemt av fødested. Det handler om å ønske, få lov og anledning til 
å tilhøre gjennom identifisering, emosjonell og praktisk funksjonell tilknytning. 
Her ga det ungdommene en mulighet til å delta og rett til å høre til. Tilhørighet 
oppstår i vekselvirkninger mellom «being and becoming, belonging and longing to 
belong», sier Nira Yuval-Davis (2006:202). I romanen Kunsten å miste (2019:160) 
sier forfatteren Alice Zeniter: «Mennesker kan eie en by gjennom alle timene 
de har vandret rundt i den, gjennom evnen de har til, i tankene, å bytte ut hvert 
gateskilt med en episode som har funnet sted der.»

Utstillingen «Verdensfarger» var del av byen lenge etter at «Mellom gatekunst og 
friluftsmuseer» var over. Her fra Tromsø bibliotek og byarkiv. Foto: Mari Hildung / 
Perspektivet Museum.
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Noter
 1 Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB / Norges Museumsforbund.
 2 Prosjektbeskrivelse Mellom gatekunst og friluftsmuseum – et mulighetsrom 

for integrering.
 3 Prosjektet er meldt til NSD og spesielt samtykke fra foreldre og ungdom er 

innhentet for bruk av fotografier.
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