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Utställningens namn: Tidsvalvet

Placering/Plats: Nordiska museet, Stockholm

Produktionstid/Visningstid: 3 år, tillsvidare

Storlek (kvm): ca 350kvm + 90kvm tillhörande skapande ateljé, två plan

Totalt budget: Ca 12,5 miljoner ink moms. Ca 3.5 miljoner av dessa användes 
till fastighetsanpassningar. Interna personalkostnader för museets interna utställningsteam är inte 
inräknade i summan.

Kontaktperson: Elna Nord, elna.nord@nordiskamuseet.se, 0709709038

Producerande verksamhet: Projektkontoret, Nordiska museet

Internt utställningsteam: Det interna utställningsarbetet bestod av över 30 personer från museets 
olika avdelningar. Nyckelrollerna i utställningsteamet inkluderade följande personer:

David Berner - Projektledare och utställningsproducent
Wenke Rundberg - Pedagogisk producent
Ulla-Karin Warberg - Ansvarig intendent
Robert Ziherl - Digital producent
Lena Bergqvist - Pedagog
John Christie - Byggledare
Magnus Gustavsson – Ansvarig fastighetsanpassningar
Billie Höök – Ansvarig konservator
Lotta Warberg, Emma Reimfelt – Marknad och kommunikation
Elna Nord – Projektägare och sammankallande styrgrupp

mailto:elna.nord@nordiskamuseet.se


Det externa utställningsteamet inkluderade följande aktörer
Scenografi och utställningsdesign: Sara Wiklund
AV-teknik, ljus och interaktion: Kreativ teknik
Mediaproduktion: Produktionsbolaget MYT
Grafisk design: DOT Stockholm
Programmering: Interaktiva rum
Manus, Levande biblioteket: Martin Widmark
Regi och manusbearbetning, Levande biblioteket: Sara Giese
Regi och manusbearbetning, Introduktionsrummet: Ankan Lindahl
Regi och manusbearbetning: Emilia Traneborn
Klädproduktion: Bitte Palm & Carina Bornsäter
Sömnad: Erika Udén Möller
Dekor Minnesmaskinen: Independent dekor
Dockmakeri: David Wätte
Textkonsult utställningstexter: Johanna Jensen
Översättning: Gabriella Berggren
Matstylist: PS Matsal
Utställningsassistenter: Mia Terent & Andrea Edström
Fokusgruppsanalys: Annika Wallin, Blira AB
Kampanjbild: Stockholm Graphics

Skådespelare
Viva Östervall-Lyngbrant
Ulla Skoog
Cecilia Frode
Christer Fant
Björn Andersson
Mitra Wetzelmayr
Isak Gummesson
Hugo Gummesson
Maya Sahlén
Tuva Carlsson
Harry Lagerlöf
Alexia Jegerfalk
Billie Gotthard Macdermott
Iris Berner

Samverkande partners
Sveriges Utbildningsradio (UR)
Bengt Sandin, TEMA Barn, Linköpings universitet
Margareta Aspán, Stockholms universitet



Plan 101 Entré – Insläpp, tidspass
02 Intro – Audivisuell introduktion till utställningen. 
03 Portal – Via lönndörr och tidsportal in till utställningen 
04 Uppdraget – ”Jakten på den glömda historien” 
05 Resan – Barn på resa under andra världskriget
06 Magiska garderoben – Kläder som kommer till liv 
07 Matbordet – Interaktivt matbord
08 Barnrummet – En barnrum från 1989
09 Minnesmaskinen – Medskapande installation
11 Levande biblioteket – Spökhistorier
12-14 Ateljén – Skapande verkstad  



Plan 201 Entré – Insläpp, tidspass
02 Intro – Audivisuell introduktion till utställningen. 
03 Portal – Via lönndörr och tidsportal in till utställningen 
04 Uppdraget – ”Jakten på den glömda historien” 
05 Resan – Barn på resa under andra världskriget
06 Magiska garderoben – Kläder som kommer till liv 
07 Matbordet – Interaktivt matbord
08 Barnrummet – En barnrum från 1989
09 Minnesmaskinen – Medskapande installation
11 Levande biblioteket – Spökhistorier
12-14 Ateljén – Skapande verkstad  



Berättande

En lönndörr i gammalt arbetsrum visar sig vara en portal rakt in till barnens historia.

I Tidsvalvets intro möter besökaren självaste Arthur Hazelius, museets grundare och 
nutida flickan Fabella. Ett äventyr tar form baserat på historiska händelser och 
verkliga livsöden ur museets arkiv.

Med en tydlig dramaturgi förflyttas nutidsbarnen i tid och rum. De uppmanas redan i 
introt att agera i berättelsen och att hjälpa till att rädda historiska barns minnen. Det 
saknas nämligen berättelser om barn i museets arkiv! Nu behövs det hjälp, innan 
glömskan tar över och minnena försvinner för alltid.

Väl inne i Tidsvalvet finns ett flertal immersiva upplevelser, interaktioner, 
medskapande installationer, uppdrag och föremålsmontrar att utforska.

I slutet av utställningen kan barnen lämna ett eget minne i Minnesmaskinen. Via en 
skanner och blinkande minnesrör sparas de i museet digitala arkiv till framtidens 
barn och forskare.



Gestaltning

Tidsvalvet är en omsorgsfullt gestaltad miljö som tar avstamp i museets unika 
arkitektur men som också inspirerats av magiska världar som Narnia och 
Harry Potter. Ett myller av rekvisitaföremål skapar en taktil miljön som uppmuntrar 
till utforskande.

Rummen, rekvisitan och föremålen kommer till liv med hjälp av interaktiv och 
synkroniserad audiovisuella medier på ett omslutande sätt.

Över 200 historiska föremål finns utställda, samtliga försedda med "Arturs lappar” för 
att urskiljas från rekvisitan. Flera har starka levnadsöden kopplade till sig. Andra är 
valda för att materialisera ett barns levnadsöde, känsla eller röst.

Även den grafiska formen är konsekvent genomförd i utställningens alla delar, 
analoga som digitala, vilket skapar ett sammanhängande grafiskt universum vilket är 
relativt ovanligt.

https://digitaltmuseum.se/021108700991/tidsvalvet?o=0&n=224


Publikvänlighet

Utställningen är rik på interaktiva och medskapande inslag, noga utvalda för att stödja 
och komplettera den övergripande dramaturgin.

Tidsvalvet är en utställning om och för barn, men den omslutande scenografin och 
det rika innehållet engagerar även medföljande vuxna och stimulerar 
generationsöverskridande utforskande och dialog.

En publikfavorit är att anta utmaningen till att bli “skaffare” och lösa ett skaffaruppdrag 
med kluriga uppgifter. Vid slutförandet räddas ett barns minne från att falla i glömska 
och ett skaffarcertifikat utfärdas. 

Texterna utgörs av dramatiserade arkivberättelser med ett jag-tilltal och tematiska 
texter med ett du-tilltal. På så sätt skapas en närhet till de historiska barnen, och får 
besökarna att känna: “Det här kunde vara jag”!



Metod

Val av samarbetspartners och leverantörer gjordes med omsorg för att tänja på 
gränserna för hur en museiupplevelse för barn kan designas.

Sara Wiklund, scenograf bakom flera uppskattade film- och Tv-produktioner för barn, 
anlitades för att ge ett magiskt formspråk i samklang med byggnad, innehåll och 
målgrupp.

Samarbete med barnboksförfattaren Martin Widmark under idéutveckling, samt i 
utställningens ”Levande bibliotek” gav utställningen ett dramaturgiskt lyft.

Margareta Aspan, lektor Stockholms universitet bidrog med kunskap om barn som 
museibesökare och barns delaktighet. Bengt Sandin, professor emeritus vid Tema 
Barn på Linköpings universitet bistod museet i innehållsarbetet.

Baserat på utställningens grundidé skapades en nära samverkan med UR vilket 
resulterade i spinn-off produktionerna Jakten på den glömda historien (TV),
Hälsning till framtiden (Radio) och  Mitt liv (Digital insamling) som redan samlat in över 
1000 elevers vardagsskildringar.

https://urplay.se/serie/214041-jakten-pa-den-glomda-historien
https://urplay.se/serie/214481-halsning-till-framtiden
https://minnen.se/mittliv
https://www.nordiskamuseet.se/press
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Tv: Fotograf: Helena Bonnervier/Nordiska museet
Th: Fotograf: UR



Fotograf: Sofia Janson/Nordiska museet



Tv: Fotograf: MYT
Th: Fotograf: David Berner/Nordiska museet



Länk till video
https://vimeo.com/503227893

TACK!

https://vimeo.com/503227893

