
Berättelsen

Etnografiska museets magasin, med sina hundratusentals märkliga föremål, är stängt för all-
mänheten. Med öppningen av utställningen Magasinet – en etnografisk skattkammare (27.10 2012) 
bjuds besökaren in i en miljö som återspeglar mängden och mångfalden i museets samlingar. 
Det innebär en spännande och kalejdoskopisk upptäcktsfärd i en skattkammare, fylld av rituella 
föremål, magiska objekt och vardagliga ting från fem kontinenter. 

Men vad har skett med de föremål som lyfts in i museet? Vad händer då harpan slutat att klinga 
och grytorna skiljts från vardagens omsorger? Hur säkras den nya identiteten, markerad med 
föremålsnummer och med sikte på evigheten? Magasinet – en etnografisk skattkammare är en när-
gången utställning om tusentals betydelseladdade ting, men också en berättelse på metanivå om 
museets roller och arbetssätt.

GestaltninG

Magasinet – en etnografisk skattkammare utgår från drygt 6 000 föremål i 200 montrar och 
glasade rum. Till föremålen hör 35 000 bilder, ett tiotal filmer och flera tematiska spår. Materia-
let ger ingångar till otaliga berättelser, öden, perspektiv och platser. Det är ”ett tredje rum” där 
publik och samlingar, utställning och magasin, databas och föremål möts – och där det uppstår 
nya sammanhang och associationer. Här kan besökaren göra egna upptäcktsfärder, assisterade 
av museets kunskaper och inom ramen av en suggestiv gestaltning.

tillGänGliGhet

Att textsätta 6 000 utställda föremål blir snabbt ohanterligt. Vi har därför skapat direktkontakt 
med museets databas genom läsplattor som utlånas kostnadsfritt. Att med läsplattan i handen 
surfa in i samlingarna är både lustfyllt och omtumlande. Samtidigt har visionen om en utställ-
ning i ständig förändring realiserats. Och besökaren äger alltid den senast uppdaterade versio-
nen.

Webbuppkopplingen optimerar tillgängligheten. Besökaren är naturligtvis välkommen till 
museet, men kan även sitta hemma vid datorn, läsplattan eller sin smartphone. Via adressen: 
magasinet.etnografiskamuseet.se förvandlas besökaren till virtuell upptäcktsresenär –  
24 tim/dygn/året runt/world wide/på sv och eng.

MetodutvecklinG 
Produktionen av Magasinet – en etnografisk skattkammare har inneburit en kraftsamling som enga-
gerat alla anställda och flera externa aktörer. Vi är väldigt stolta över resultatet – det övergrip-
ande temat, den fantasieggande gestaltning, kvalitén på fotografier och filmer och inte minst 
de tekniska lösningarna. Web-appen använder K-samsök, som förvaltas av RAÄ. Det är en 
webservice som innehåller ett trettiotal svenska museers och kulturarvsinstitutioners informa-
tion. Vem som helst kan alltså utveckla applikationer som använder materialet. Web-appen för  
Magasinet – en etnografisk skattkammare är just en sådan applikation, som förhoppningsvis kan 
inspirera till fortsatt utvecklingsarbete inom t ex museernas arbetsfält. 
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