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VÅKNER TIL LIV: En gallionsfigur våknet til liv da Aust-Agder kulturhistoriske senter – nå KUBEN – arrangerte Natt på

Svart senker natten seg, i stall og stue.
Det er vi vant til. Men at museene også
gjør krav på sin del av denne tiden på
døgnet, og inviterer publikum til arrange-
menter i det magiske mørket, er et nytt
og spennende, men – viser det seg –
svært forklarlig fenomen.

Natt på museet

D
e siste årene har man kunnet
observere et mangfold av natt-
lig aktivitet i museumsverde-
nen. Kultur- og naturhistoris-
ke museer i inn- og utland har

åpnet dørene for publikum på tider av
døgnet hvor institusjoner som dette van-
ligvis er utilgjengelige og mørklagte. Ly-
set skrus ikke nødvendigvis på når publi-
kum ankommer i sene kveldstimer heller,
for ingrediensene i arrangementene er
som oftest av det mystiske og litt skumle
slaget. Da Aust-Agder kulturhistoriske
senter – nå KUBEN – åpnet dørene for
«Natt på museet» i oktober 2009, ble pu-
blikum hilst velkommen av en skvetten
nattevakt, enmystisk bibliotekar og en le-
vende gallionsfigur.
Men KUBEN er altså i godt selskap på

dette området. Slottsfjellsmuseet inviter-
te i fjor høst til mørk høstvandring og jakt
på gamle sagn- og eventyrfigurer. Histo-
risk museum i Oslo arrangerte natt på
museet i september, med temaet «Kropp,
død og begravelse». Men også blant de
store internasjonale museene arrangeres
det omvisninger og arrangementer på
nattetid. Flere utenlandskemuseer, blant
annet Natural HistoryMuseum i London,
har til og med overnatting for barn og
voksne, til høye priser og med utsolgte
plasser mange måneder i forveien. Dette
populære museumsfenomenet fortjener
definitivt å undersøkes nærmere.

Popkulturell tiltrekningskraft
Felles for de fleste av disse arrangemen-
tene, er at de eksplisitt referer tilbake til
– og ofte også låner tittel fra – den ameri-
kanske actionkomedien «Night at theMu-
seum», basert på en barnebok skrevet av
Milan Trenc i 1993. I filmen fra 2006 spil-
ler Ben Stiller museumsvakten Larry Da-
ley, som på sine første nattevakter ved Na-
turhistorisk museum i New York,
opplever at både voksdukker og utstil-
lingsobjekter våkner til liv. Filmen ble
svært populær og fikk to oppfølgere, hvor-
av den siste gikk på norske kinoer så sent
som i 2015. Filmene har det til felles at de
spiller påmuseet som et sted som innbyr

til, og med sine bygninger og utstillinger
egner seg spesielt godt for, magiske og
mystiske opplevelser.
Bakgrunnen for museumsfenomenet er

åpenbart filmens iboende kvaliteter. Men
det faktum at så mange museer lager ar-
rangementer som leker med ideen om
gjenstandssamlingenes yrende natteliv,
og at folk går mann av huse for å være
med, antyder at det også kan være en dy-
pere forbindelsemellom filmen ogmuse-
er. Med andre ord berører filmen noe
grunnleggende ved hva et museum er og
oppfattes som. Dette er sannsynligvis noe
av grunnlaget både for filmens suksess og
de ettervirkningene den har fått i muse-
umslandskapet. Det filmen satte på dags-
orden – at det finnes noe mystisk og uut-
grunnelig ved museene, som først og
fremst foregår når publikum vanligvis
ikke får være til stede – er selvsagt også
noe av grunnen til at museene lenge har
vært en arena for popkulturell utfoldelse.
Denmeste kjente figuren som gjerne bru-
ker museet som utgangspunkt for sine
spennende eventyr, må være Donald
Duck. I klassikeren «Gullhjelmen» fra
1954, for eksempel, finner han i museets
vikingskip et kart som viser veien til en
sagnomsust gullhjelm.

FAKTA

b Under denne vignetten skriver
historikere og andre fagfolk på
Agder om spørsmål de brenner
for. Spalten er et samarbeid mel-
lom Aust-Agder museum og arkiv,
HIFO Agder og Agderposten.
b Har du tips og ideer kontakt
oss på e-post: kristoffer.vadum@
aama.no eller redaksjonen@ag-
derposten.no
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En gallionsfigur våknet til liv da Aust-Agder kulturhistoriske senter – nå KUBEN – arrangerte Natt på museet i 2009. (Foto: Agderposten)


