
Vasa på nära håll är en utställning som utvecklar och utmanar  
utställningsmediet genom att med teatern som förebild erbjuda en 
intuitiv och sömlös form och dramaturgi, med ett tydligt samspel 
mellan rum, skepp och besökare. Med grafisk gestaltning,  
rekonstruktioner samt digitala och analoga ingångar berättar  
utställningen om krigsskeppet Vasas prakt och funktion.

Vasa på nära håll
—
Vasa up close



Beskrivning innehåll Vasa på nära håll handlar om skeppet Vasa som propagandamaskin,  

hur skeppet seglades och om hur hon var tänkt att användas i strid och  

ligger på museets två översta plan. 
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Beskrivning innehåll

Besökaren kommer Vasa 

nära, både rent fysiskt och 

innehållsmässigt genom att 

utställningen utgår från ett 

urval detaljer som pekas ut 

och förklaras utifrån sin  

funktion på skeppet.
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Beskrivning innehåll

Besökaren tar analogt och digitalt del av skulpturerna, hur de såg ut, vad de 

symboliserade samt hur dessa skulle uppfattas av de som såg skeppet. 

En skulpturskog där 14 färgsatta skulpturkopior, originalen ser du på skeppet. 
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Beskrivning innehåll

Sittytor (gradänger) där besökaren kan njuta 

av utsikten och närheten till skeppet, alterna-

tivt fördjupa sig i utställningsinnehållet.    
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Beskrivning innehåll

Det digitala fördjupade innehållet 

om skulpturerna och segelfunktio-

ner finns på elva olika språk.

Besökaren tar mer närgånget del 

av innehållet i egen mobil eller fast 

installerade touchskärmar, och som 

innehåller språkval, fördjupande 

text, illustrationer och animationer. 

upclose.vasamuseet.se

http://upclose.vasamuseet.se/public/upclose/


Dramaturgin förstärker upplevelsen och förståelsen av skeppet, genom att  

besökaren momentant kan ta del av information genom utforskande i applika-

tionen, läsa på skyltarna eller titta på skeppet. Besöket ska vara sömlöst och 

upplevelsen börjar när besökaren väljer att kliva in oavsett ingång. 

Besökaren kan starta sin interaktion i mobilen, på skylten eller att titta  

på skeppet. Berättelsen är skiktad så att det finns möjligheter att fördjupa  

sig eller att snabbt skumma innehållet genom rubriker med förklarande  

underrubriker som sammanfattar utställningstexten. 

  

Berättande



Projektionen framhäver och 

förklarar innebörden hos skulp-

turerna på Vasas akterspegel. 

Animationen används vid vis-

ningar och när det är trängsel 

vid akterns populära yta. 
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Formgivningen samspelar med skeppet och museibyggnaden och dess  

postmoderna arkitektur. Note Design Studio har tillmötesgått museiarkitekter-

nas ursprungliga tanke om ett ”ickerum”, dvs en mörklagd teatersalong  

där uppmärksamheten riktas mot scenen. Skeppet är huvudfokus, stjärnan  

på scenen och utställningen syftar till att se och uppleva mer av Vasas prakt 

och funktion. 

Skulpturskogen är en blinkning till föreställningen om den vita antikens  

skulpturpodier på konsthistoriska museer. I utställningen framträder  

skulpturerna på ett nytt och lekfullt sätt där de står utställda som solitärer,  

i bjärt kontrast till det bruna originalet på skeppet och med en  

ljussättning med/från teatern som metafor. 

Gestaltning



Gestaltning

Formgivningen samspelar med skeppet och museibyggnaden och dess postmoderna arkitektur. Note Design 

Studio har tillmötesgått museiarkitekternas ursprungliga tanke om ett ”ickerum”, dvs en mörklagd teatersalong 

där uppmärksamheten riktas mot scenen. Skeppet är huvudfokus, stjärnan på scenen och utställningen syftar 

till att se och uppleva mer av Vasas prakt och funktion. 

Skulpturskogen är en blinkning till föreställningen om den vita antikens skulpturpodier på konsthistoriska 

museer. Skeppet är brunt efter 333 år på havsbotten. Länge trodde man att skulpturerna varit förgyllda, med 

monokrom användning av rött, vitt och blått. 1990-talets forskning visade att de varit färgsatta enligt 1620-ta-

lets senaste mode, manierismen, en frikostig färganvändning där varma och kalla toner möter varandra. I 

utställningen framträder skulpturerna på ett nytt och lekfullt sätt där de står utställda som solitärer, i bjärt 

kontrast till det bruna originalet på skeppet och med en ljussättning med/från teatern som metafor. 

Det grafiska konceptet binder samman Vasas samtid och historia. Typsnitten är dels ett serifftypsnitt, Plantin, 

som har sina rötter i 1600-talet, och som används på museer och kulturtidskrifter internationellt idag. Det 

andas kulturell och vetenskaplig tyngd, är lätt, luftigt och elegant och används i utställningens löpande text. 

Utställningens andra typsnitt Basis Grotesque blinkar med en annan epok i Vasas historia, nämligen 1960-talet 

då hon bärgades. Typsnittet är både djärvt och lekfullt och som används för att kontrastera mot det klassiska 

Plantin. 

    

Publikvänlighet

Besökarna är våra gäster 

Det goda värdskapet har varit en viktig ledstjärna i utformningen av utställningen. Den ska upplevas välkom-

nande och inbjudande och anpassats efter rummets och besökarens förutsättningar gällande urval, innehåll 

och förmedlingsteknik. Struktur och innehåll ska vara lätt att förstå, utan introtext. Den tydliga hierarkin och 

skiktade innehållet tillgodoser berättelsen ”i farten” eller mer djuplodande. 

Gradängernas multifunktion möjliggör att slå sig ner, hämta andan, beundra skeppet, fördjupa sig på egen 

hand eller tillsammans med sitt sällskap. Här finns också möjligheten att samla en grupp.

Tillgänglighet

Skulpturernas anletsdrag framställs på ett 

spännande sätt, mellan den avskalade grafiken 

i kontrast till det svulstiga renässansskeppet. 

Det grafiska fromgreppet har den pedagogiska 

poängen att hjälpa besökaren att se detaljerna 

i helheten.

Gestaltning

25. Vildmannen

7. Den polska �enden
Bogsprötet  
— 
En livsfarlig arbetsplats

På bogsprötet kunde man sätta två 
mindre segel. Ett av dessa sattes på  
en mast som stod längst ut på den  
runda plattformen. De här seglen  
hjälpte framförallt till att styra skeppet,  
snarare än att ge skeppet fart. 

Det var en svår och farlig balansgång för 
sjömännen att ta sig ut på bogsprötet.

The Bowsprit  
— 
A dangerous workplace

Two smaller sails could be set on the bowsprit, 
one of them on a short mast stepped at the 
outer end in the round platform. These sails 
were primarily used to aid in steering the vessel 
rather than to increase speed. 

It was a tricky and dangerous walk out  
the length of the bowsprit to reach the  
mast at the end.

Akterspegeln

Den höga akterspegeln gav plats åt en 
överväldigande prakt av färger och former. 
Skulpturernas främsta budskap var att skeppet 
tillhörde Gustav II Adolf och att han var 
Sveriges rätta kung. Varje skulptur utstrålar 
Gustav II Adolfs styrka, makt och ära.  
De visar också att Gud var på Sveriges sida.

Skulpturerna var lika viktiga som kanonerna 
på krigsskeppet. Alla kunde inte avläsa 
symboliken i klassiska figurer från antiken, 
men de f lesta kände igen den kungliga 
vapenskölden, riddare, det svenska riksvapnet, 
keruber och förebilder från Bibeln. 

The Transom

The high transom provided space for a riot  
of colour and form. The sculptures delivered  
the message that the ship belonged to Gustav 
II Adolf and that he was the rightful king of 
Sweden. Each sculpture proclaims the king’s 
power majesty and glory. They also show that  
God was on the side of Sweden.

The sculptures were as important as the guns 
for the warship. Not everyone could read the 
symbolism in the classical figures, but most  
would recognize the royal coat of arms, knights, 
and the Swedish national coat of arms, as well  
as cherubs and heroes of the Bible.



Tillgänglighet

Tillgänglighet finns utifrån funktionsvariationer, 11 st språkval, kunskapsnivå och 

lärandestilar. Språkvariationerna är med utgångspunkt från besökarnas natio-

nalitet och hur stor språkgruppen är i relation till deras språkkunskaper i övrigt. 

Texterna har utgått från principerna för Klarspråk.

Publikvänlighet



Publikvänlighet

Mobilernas egna inbyggda 

verktyg för uppläsning, för att 

möjliggöra funktionen för fler. 

 

Rullstolsburna kan med lätthet ta del av utställningens 

innehåll, med skyltar i läsvänlig höjd, och en touchskärm 

är särskilt utformad för dem. 30 meter av räcket är utbytt 

till glas från trä för att öka utsikt på skeppet för rullstols-

burna och barn.
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Iterativ process

Utställningens olika delar och element prövades mot varandra, och ledde 

fram till en gemensam helhet. Det rumsliga påverkade det digitala, stilla  

grafik påverkade rörlig och vise versa. Gestaltningen skapar en visuell helhet 

mellan grafik, rum och innehåll, den digitala produktionen är i samklang  

med övrig form.

Tester och besökarfokus

Användarnas beteende och upplevelser och bidrog till utvecklingen av  

applikationen med hjälp av tester och besöksundersökningar. En tillgänglig-

hetskonsult har också granskat utställningens alla delar för att omhänderta 

olika aspekter av tillgänglighet. 

Metod



Planritningar och skisser
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Skulpturplacering

Romersk krigare 
med hund 

Lejon Titus Gumma Gideons 
krigare

Vildman

Pollacken Kung David Nerejd Herkules

ProteusGotisk krigare Triton

Skulptur



× Utställningens namn: Vasa på nära håll / Vasa Up Close 

× Plats: Vasamuseet 

× Visningstid: Basutställning (ca 10 år) 

× Storlek: Ca 500 kvadratmeter 

× Budget: 3,3 miljoner SEK

Ingår inte

× Lokalkostnader 

× Fasta löner (ljussättare, producent,  

   projektledare, AD, tekniker, m.fl.) 

× Marknadsföring

Information om  
utställningen 

Ingår

× Formgivning:  400 t SEK 

× Digital produktion:  600 t SEK 

× Grafiskt koncept & produktion:  300 t SEK 

× Film och animation:  100 t SEK 

× Bygge inkl. material:  700 t SEK 

× Armaturer:  200 t SEK 

× Teknik:  300 t SEK



Kontaktperson: Sofia Törnqvist, projektledare och producent  

sofia.tornqvist@smtm.se, 073-301 00 63

Utställningschef: Tove Frambäck,  

tove.framback@smtm.se, 08-519 549 69 

Beställare: Lisa Månsson, dåvarande museichef Vasamuseet

Producerande verksamhet: Utställningsenheten, Statens maritima 

och transporthistoriska museer 

Utställningsteam

Producent och projektledare: Sofia Törnqvist, SMTM 

Formgivning: Note Design Studio 

Grafisk form: Note Design Studio, Hanne Lindberg, SMTM 

Ljusdesign: Pernilla Johannsson, SMTM 

Byggledning: Mikael Gustafsson, SMTM 

Teknik och ljus: Per Johannson 

Text och pedagogik: Petter Ljunggren, SMTM 

Forskningsledare: Fred Hocker, SMTM 

Färgrekonstruktion: Hans Peter Hedlund 

Teknisk projektledning: Stefan Evensen, SMTM 

Digital produktion: Expology 

Animationer: Expology Shortcut Media 

Kommunikation: Catrin Rising, SMTM

Information om  
utställningen 


