
  Utstillingen FOLKEMUSIKK OG NASJONALISME kommer til Akershus! 
            

    INVITASJON 
 
Åpning: 1. nov. 2019 Kl. 18.00-19.30, gratis inngang. Kom gjerne i bunad!  

Lørenskog Hus, Kunstsalen. Festplassen 1, 1473 Lørenskog 

Høytidelig åpningsseremoni ved ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim og direktør 
ved Valdresmusea Ole Aastad Bråten. Langeleikspill ved brødrene Ole og Knut Aastad 
Bråten fra Valdres.  

Arrangør: Lørenskog kommune i samarbeid med Akershus musikkråd og 
folkemusikkonsulenten i Akershus. 

Denne utstillingen er utlånt fra Valdres folkemuseum og handler om hvordan norsk folkemusikk og folkedans 
var viktige brikker i nasjonsbyggingen i det dansk-norske Norge på 1800-tallet. Utstillingen gir en historisk 
tidsreise gjennom folkemusikkens utvikling, fra norsk nasjonalromantikk og nasjonsbygging gjennom 
krigstidens nasjonalistiske strømninger, via 1970-tallets radikale folkekunstbevegelse og 1990-tallets 
patriotiske OL-rus og helt fram til folkemusikkens rolle i dag.  
Utstillingen reiser også spørsmål om våre nasjonale symboler og identitet. Hva vil det egentlig si å være 
norsk? Er alle nordmenn inkludert i dette nasjonale felleskapet? Kan for eksempel alle i Norge som ønsker å 
kle seg i bunad uten videre gjøre det? Hvorfor oppfatter vi egentlig folkemusikk og folkedans som særlig 
nasjonalt, og har dette betydning i dag? Hvem har og hvem tar eierskap til folkekulturens nasjonale 
symboler? 

 
Utstillingen retter fokus mot både konstruktive og destruktive forestillinger om hva «det norske» er og viser også hva som 
kan skje når sverming for folkekulturen og dens symboler får plass innenfor visse ideologiske bevegelser og politiske 
miljøer, som nazistenes bruk av folkekulturens symboler. 
Det blåser i økende grad nasjonalkonservative vinder over store deler av verden. Er historien på snikende vis i ferd med å 
gjenta seg? Eller står vi samlet mot disse vindene, forent i ønsket om et nasjonalt felleskap som ikke er basert på et «vi» og 
«de andre» men et helhjertet «oss»? Utstillingen inviterer til refleksjon rundt disse temaene. 
 
LOKAL KULTURARV: Utstillingen har i tillegg et lokalhistorisk perspektiv. Kunnskap om lokalsamfunnets 
kulturminner og kulturhistorie er viktig for forståelsen av et steds identitet og kan bidra til en opplevelse av 
tilhørighet og stolthet i et lokalsamfunn. Dette kan være en viktig brobygger for innbyggernes opplevelse av 
inkludering og fellesskap.  I tillegg til Valdresmuseets plansjer blir det også utstilt lokalt håndverk, husflid og 
historiske bruksgjenstander utlånt fra Historielaget, Husflidslaget og Bygdekvinnelaget i Lørenskog. 
 
LOKAL MUSIKK: Finnes det folkemusikk i Akershus? Selvsagt gjør det det! I nasjonalromantikken ble gjerne 
Valdres, Telemark, Setesdal og Hardanger løftet opp som symbol på den nasjonale folkekulturen, ikke 
Nannestad, Skedsmo eller Lørenskog. Men det finnes etterhvert mye dokumentasjon på at det også i Akershus 
har vært levende og rike folkemusikktradisjoner, noe denne utstillingen ønsker å gi et innblikk i. 
 
Samarbeidspartnere: Valdresmusea, Akershus musikkråd, SAFFA, (Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i 
Akershus), Lørenskog historielag, Lørenskog Husflidslag og Lørenskog Bygdekvinnelag, leikarringen Hunar og HL-senteret.     

                     


