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Motivering 

Berättande 

Lilla rustkammaren berättar om Sveriges kungliga historia från Gustav Vasa till nutid, precis som 

museets basutställning.  

Dramaturgin i rummet genomsyras av känslan att kliva in i montrarna och komma in bakom 

kulisserna. Här kan man klämma och känna, lukta och lyssna och därmed bli en aktiv deltagare i 

historien.  

Här ska man känna igen sig och kunna relatera till basutställningen. Utställningen är en anpassad och 

integrerad del av hela museet där sammanhang skapas. Här kan förståelse och kunskap om den 

svenska kungliga historien fördjupas på ett lustfyllt och lekfullt sätt.   

 

Gestaltning 

Lilla rustkammaren är placerad längst in i museet. Museets delar; vapen, rustningar, dräkter och 

vagnar, finns representerade på olika sätt.  

Här finns flera rum i rummet: Karl XI:s familjeporträtt i storformat, drottning Kristinas mantelkoja, 

kuriosakabinett med lådor fulla av fakta att titta, känna och lukta på, konserveringsateljé som bjuder 

in till att putsa och undersöka föremål, spegelvalv med luckor att öppna, kopior av kläder där 

mailto:sofi.hjort@shm.se


originalen finns i montrar i basutställningen. Här finns också plats att sitta ned en stund och t ex läsa 

någon av faktaplattorna som finns i rummet.  

Med stjärnglittrande valv och ett rustikt golv av breda träplankor skapas en magisk och inbjudande 

atmosfär. Känslan av att kliva in i montrar och bakom kulisser förstärks av att det är baksidan av 

drottning Kristinas mantelkoja som möter besökaren vid ingången till rummet.  

Det dämpade och glittrande ljuset ger rummet en lugn stämning. Så gör även materialval och 

färgsättning: Väggarna är klädda med sammet och strukturtapeter i guld, brunt, mörkblått. 

Sittmöbeln med sammetskuddar, är klädd med heltäckningsmatta och mantelkojan av sammet har 

också mjukt golv. Till och med hästen är len att klappa. Möblerna går i mörka träslag.  

 

Publikvänlighet 

Vi når de yngre på deras villkor, väcker intresse för historia och en vilja att ta reda på mer. Barn och 

vuxna uppmuntras att upptäcka och utforska tillsammans. De vuxna ska inte heller vilja lämna 

rummet, utan vilja vara kvar och upptäcka mer. Spännande fakta finns på olika nivåer; både 

bokstavligt och bildligt talat.  

Genom att upptäcka med flera sinnen och ur olika vinklar, uppmuntras olika lärstilar och historien 

kommer flera till gagn. De taktila inslagen går igen i hela rummet, från exempelvis mjuka strukturer 

på tapeter, möbler, koja till kalla mässingsknoppar på luckor och lådor, rustningshandske av stål att 

putsa på och borstar att borsta med.  

Barnen vi vill nå är 0-12 år och därför har vi även tänkt på de allra yngsta med avseende på både 

grov- och finmotorik, t ex: krypvänliga mattor och koja, väggar att klappa, greppvänliga mjuka päron 

som skallrar mm.    

Genom att göra rummet attraktivt för både barn och deras vuxna, både taktilt och kunskapsmässigt 

har vi utvecklat utställningsmediet.  

 

Metod  

Genom att utgå från museets originalföremål och sedan ”skruva” till och anpassa dem till 

målgruppen har vi bidragit till att utveckla utställningsmediet. Ex: 

Drottning Kristinas mantel – mantelkoja. 

Karl XI:s familjeporträtt – uppförstorat som inbjuder till att vara med i porträttet.  

Karl XII:s kappa mm – kopior att prova, skospår att gå i. 

Hästen Streiff – två hästar att klappa, mata och fläta svans på. 

Kunglig kröningsdräkt – film där konservatorn arbetar med dräkten.  

 

 

 

 



Planritning 

 

  



Foton: J Mohr 

Vy in i rummet från hästen 

 

Vy mot entrén till Lilla Rustkammaren med släktporträtt, mantelkoja o konserveringsateljé 

 



Foton: C-O Zimmerman.  

Entrén bjuder in till att delta i Karl XI:s familjeporträtt

 

Stick upp huvudet i mantelkojan och bli krönt 

 

 



Titta på stjärnhimlen inne i mantelkojan

 



 

I konserveringsateljén tar vi hand om föremål och ser hur konservatorn gör på filmen 

 

 

 



Kuriosakabinettet har många lådor o luckor att utforska 

 

 

  



Mata häst med mjuka päron som skramlar 

 

 

 

Skönt att sitta ned en stund och läsa kul fakta och spännande berättelser 

 



 

I spegelvalvet klär vi på oss historien! 
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