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Total budget inkl moms: 1 134 430 kr 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Kontaktuppgifter  
Utställningsproducent och projektledare: Sofie Bergkvist, sofie@ordochtext.se, 0722-410502 

Administrativ Projektledare, Kulturen: Anna Ekman anna.ekman@kulturen.com, 046-350441 

Utställningschef, Kulturen : Christian Penalva, christian.penalva@kulturen.com, 046-350429 

Projektgrupp 
Producent och projektledare: Sofie Bergkvist  
Administrativ projektledare: Anna Ekman 

Formgivning: Cia Eriksson 

Grafisk Formgivning: Anders Ottosson 

Föremålsansvarig Kulturen: Karin Schönberg 

Huvudsakliga samarbeten 
Föremålskonsult: Anna-Stina Svakko, duodji-/sameslöjdsmästare 
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Fokus Sápmi 
Utställningen Fokus Sápmi skildrar samernas 
historia och samtidskultur med utgångspunkt i 
Kulturens samiska föremålssamling. Nya 
perspektiv och kunskaper med samiskt fokus har 
varit bärande i arbetet med utställningen, liksom 
strävan att skapa igenkänning för besökarna.

Silverkrage som troligen tillhört familjen Stamp i Arjeplog. 



Berättelse och dramaturgi 
Fokus Sápmi börjar och slutar i nutid. Besökaren 
hälsas välkommen med ”hej” på olika samiska 
språk/dialekter och leds sedan vidare genom en ljus 
gång med selfies från instagramkontot @mittsapmi 
där nutida samisk popmusik pulserar. Rummet 
förmedlar en levande samtidskultur i Sápmi. I nästa 
rum börjar en kronologi där besökaren tas tillbaka i 
historien och sedan rör sig framåt i tiden genom 
rummen tillbaka till nutiden.

Ordet ”hej” på nordsmiska, lulesamiska, umesamiska, sydsamiska,  
svenska och engelska.



Den moderna popmusiken hörs från rummet intill och skapar en kontrast till de gamla föremålen. 



 

Utställningen berättar om händelser och 
personer som gjort avtryck i historien och 
format samernas situation. Flera av de personer 
som skildras är människor vars historia inte 
berättats tidigare, som familjen Mårtensson som 
1889 reste till Paris för att delta i 
världsutställning och sålde en lek-ackja till 
Kulturen på vägen; Jon Elias Jacobsson, vars 
dräktsilver finns på Kulturen; och lärarinnan 
Stina Gaup Westerlund som skrev läroböcker på 
samiska när det inte fanns några.

Totalt visades i utställningen ca 100 föremål.  
Många av föremålen har inte visats tidigare.  





 

I utställningens största rum finns ett bord med 
material som används i samisk slöjd. Materialen 
känns igen från de historiska föremålen och 
kopplar ihop tradition och framtid. Besökaren får 
möjlighet att göra en fyrfläta. Samisk 
populärkultur (film, musik, teater, festivaler, 
Sápmi Pride osv), liksom nyinköpt samisk slöjd, 
får också en plats här.





 

Gestaltning 
Gestaltningen bygger på en cirkulär tanke. Ljus 
och mörker, historia och nutid kontrasterar 
varandra. Svåra ämnen och tunga historier varvas 
med positiva perspektiv och kreativitet. 
Naturmaterial, flexibilitet och enkelhet är ledord. 
Ett grafiskt mönster på väggarna är inspirerat av 
föremål i samlingarna, anpassat till utställningen av 
formgivaren Maria Vinka. Rikt innehåll och 
samtidigt överblick bildar snabbspår och 
fördjupning.

Planskiss (föregående sida) och rumsskiss över utställningen. 



 

Publikvänlighet 
Innehållsurval är gjort för att intressera olika 
besökare. Perspektiv och tonalitet liksom texter 
skrivna på tillgängligt språk gör utställningen lätt 
att ta till sig. Textstorlekar är utprovade för 
läsvänlighet. Bilder och föremål illustrerar 
berättelsen hela vägen. Interaktivitet finns på 
olika höjder för människor med olika längd eller 
med rullstol.

Besökare provar på fyrflätning. Fotograf: ©Viveca Ohlsson, Kulturen.



Metod 
Arbetet med Fokus Sápmi följde några viktiga 
principer:

- Ta reda på mer om föremålen i Kulturens samling

- Arbeta för ett samiskt perspektiv på historien

- Namnge samiska personer så långt det är möjligt

- Följ individerna i researchen

- Våga berätta svåra historier, se och vara medveten 

om maktstrukturer

- Se Kulturens roll som insamlande aktör och 

historieskrivare

- Ta hjälp av samisk kunskap

 
Samarbetet med Samiskt informationscenter var 
oerhört viktigt liksom möjligheten att ta del av 
sameslöjdmästaren Anna-Stina Svakkos kunskaper.

Kaffepåse i jeanstyg, Hanna Råman,  
hårklämma i björkrot, Fia Kaddik,  

inköpta till Kulturen 2018. 



Pressklipp i urval: 
SVT, lokalnyheter Skåne:  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/gammal-samisk-kultur-moter-ny-pa-utstallning-i-lund


Sameradion & SVT Sápmi:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7050021

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7049925

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7050304

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6910716


Sydsvenska Dagbladet, Lund:  
https://www.sydsvenskan.se/2018-09-20/samiskt-fokus-i-ny-utstallning-pa-kulturen

Sydsvenska Dagbladet, kultursidorna:  
https://www.sydsvenskan.se/2018-11-09/hur-upplevde-de-samiska-familjerna-att-visas-som-livs-levande-publikattraktioner


Lokaltidningen Lund:  
http://lund.lokaltidningen.se/nyheter/2018-09-22/-Fokus-S%C3%A1pmi-p%C3%A5-Kulturen-i-Lund-3151950.html


Skånska Dagbladet:  
https://www.skd.se/2018/09/20/med-fokus-pa-sapmi/
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