
Årets utställning 2020 

Utställningens namn 
13 000 år Forntiden nära oss 

Placering/Plats  
Kulturparken Småland, Växjö 

Produktionstid/Visningstid  
19/9 2020 och minst fem år framåt 

Storlek 110 kvm 

Budget för utställningsproduktion 
Ca 386 000 kr  

Ingår inte: exempelvis lokalkostnad, fasta personalkostnader 

Ingår: exempelvis materialkostnad, inventarier, konsultarvode och andra köpta tjänster, tryckkostnad 

Kontaktperson, mailadress och telefonnummer 
Alexandra Stiernspetz Nylén, alexandra.nylen@kulturparkensmaland.se 

0470-70 42 04 

Beställare/Producerande verksamhet  
Kulturparken Småland, Växjö 

Utställningsteam    
Alexandra Stiernspetz Nylén  projektledare (perioden januari till augusti via uppdrag 

för Nilsson & Månsson AB, från 1 sept anställd på 
Kulturparken Småland) 

Christina Lavett   publika avdelningen, utställning 
Åsa Alering    avdelning kulturmiljö och forskning, arkeolog 
Annika Svensson   publika avdelningen, utställning 
Patrik Fransson   publika avdelningen, utställning 
Sven Jönsson    publika avdelningen, utställning 
Håkan Nordmark   avdelning kulturmiljö och forskning, pedagog 
Cecilia Fransson  avdelning, kulturmiljö och forskning, pedagog 
Kim Borvander Lindstedt   publika avdelningen, kommunikation 
Katja Kiviniemi   publika avdelningen, kommunikation 
Gunilla Grügiel   publika avdelningen, reception 
Eva Nilsson    publika avdelningen, reception 

 

Motivering 
Berättande 

Vi vill berätta på olika skalnivåer, en övergripande mänsklig, en regional och en individuell nivå. 

Många drag i människans utveckling går att känna igen på en större nivå, tex megalitgravar. Här har 

vi velat visa hur det gemensamma också tar sig regionala uttryck, som i dialekter av ett språk. Vi har 

velat lyfta fram lite av resultaten från de senaste årens arkeologiska undersökningar och rön. Vi har 

också velat visa på relationen mellan klimat, natur och människa. Därför har naturens utveckling och 
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förändring också fått en stor plats i berättandet. En tidslinje i golvet visar nedslag i såväl den nära 

historien som i händelser i övriga världen. Det gör att man kan sätta olika händelser och fenomen i 

korrelation till varandra. Större skyltar ger överblick, mindre textskyltar erbjuder fördjupning och QR 

koder ger möjlighet till ytterligare fördjupning utan att tynga intrycket i utställningen. En artificiell 

eldstad i mitten av rummet gör det möjligt att samlas för ett mer intimt berättande. 

Gestaltning 

Utställningsrummet är öppet och luftigt. Längs med väggarna sträcker sig en landskapsmålning från 

golv till tak med ett landskap som förändras över tid, från istid till och med vikingatid. Om besökaren 

inte vill läsa texter eller titta på fynd så gör upplevelsen av målningen att man får med sig intryck. De 

många detaljerna i målningen och i klädskåpen ger utrymme till små upptäckter efter hand. Det finns  

glasskåp med kläder, material och redskap. Skåpen kan öppnas vid visningar och utgör annars en 

inredningsdetalj. Det finns föremål att röra vid och i väggmålningarna finns detaljer som ger en taktil 

upplevelse. På en kortsida finns en del där målningen övergår i ett profilperspektiv. Det möjliggör 

visningar som tar upp arkeologi som vetenskap, hur jordlager överlappar varandra och hur man 

tidsbestämmer olika skeenden.  

Publikvänlighet 

Utanför utställningen finns ett ”torg” med gradänger är man kan samla en grupp för introduktion och 

visa bilder. Utställningsrummet är luftigt vilket underlättar gruppvisningar. Väggmålningarna ger en 

omslutande effekt av att vara i landskapet. Vi har velat ge en upplevelse och inte bara kunskap. Vi har 

genom att använda både ett visuellt och ett textbaserat berättarsätt som dessutom har taktila inslag. 

Det finns inbyggda sittbänkar och möjlighet att låta mindre barn leka lite. Här finns också detaljer 

som magnetiska figurer som kan flyttas och fästas på väggen. Engelsk översättning finns. 

Metod 

Team har bestått av pedagoger, arkeologer, historiker, utställningstekniker och kommunikatörer. En 

viktig roll har getts en utställningsbyggare som också är konstnär. Målning har skett i nära samarbete 

med arkeologer och historiker som gett underlag. Arkeologer har valt ut de föremål som ska visas 

och teknikerna har byggt alla montrar på plats. Konservator har konsulterats för utformning av 

montrar och klimatanpassning. Innehållet i har också stämts av mot skolans kunskapsmål och texter 

har lästs av lektörer.  Stora delar av bygg- och målningsmaterialet har utgjorts av restmaterial som 

redan funnits och endast begränsade inköp har gjorts. Fördjupningar finns via QR-koder som kan 

skriva ut från hemsida. 



Planritning klistras in 

 

 

Foton/film med länk klistras in 
Länk till introduktionsfilm tänkt för hemsidan. Flera kortare filmade visningar av olika delar av 

utställningen kommer också att finnas tillgängliga inom kort. 

https://www.youtube.com/watch?v=XnnZGfEdHH0&feature=youtu.be 
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