
Utställningsplats: Regionmuseet Kristianstad 
Utställningens titel: Tidernas Skåne 
Utställningens varaktighet: nov 2015 och 10 år framåt (Basutställning) 
Budget: 2,940 miljoner kr, 413 000 kr till digitala skärmar. Vår egen arbetstid ingår 
ej. 
Kontaktuppgifter till utställningsansvarig: 
Museichef Barbro Melander, barbro.melander@regionmuseet.se  
Projektledare/utställningsansvarig: Intendent Marie Schönhult, 
marie.schonhult@regionmuseet.se  
Innehållsansvarig: Arkeolog Helen Lilja 
Formgivare: Pia Hansson, Inr Ark SIR MSA - Struktur och grundmodell 
Slutgestaltning: Jill Ohlson, museitekniker  
 
Projektteam: Regionmuseets tekniker, fotograf, pedagog, föremålsansvarig och 
IT-ansvarig m.fl. 
Synopsis: Regionmuseet Kristianstad, forskare från Sydsvensk arkeologi och 
Högskolan Kristianstad 
 
Utöver denna grupp samarbetade vi med: 
Dekoratör: AnnaKarin Svensson, Uppsala 
Manusförfattare: Hjalmar Olsson, Ord & Vision 
Ljustekniker: Conny Åhs, Ad lumen 
Ljudtekniker: Ulf Söderberg, Ljud & musikproduktion AB 
Tekniksamordnare: Kristoffer Lindgren, Zenton 
Pekskärmar: Webbyrån Odd Hill AB 
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Tidernas Skåne behandlar ett så stort ämne som Skåne under 14 000 år, från den tid isen gav vika 
och fram till idag. Ramverk och utgångspunkt är det skånska landskapet och de människor som 
levt och verkat där. Människorna som ger röst åt berättelserna och som besökaren kan identifiera 
sig med. Utställningen ska också ge förståelse för hur vi människor genom tiderna har påverkat 
vår omgivning, och därigenom förhoppningsvis ge en insikt om att våra beslut idag påverkar det 
landskapet och vår framtida historia. 
Ledorden i arbetet har varit: Nyfikenhet, reflekterande och inspirerande.  
 

Utifrån synopsis gjorde formgivaren sin gestaltning som bygger på hennes uppfattning av 
berättelsen. En gestaltning som är ljus och öppen med poetisk ton och starka färger. De olika 
tidsnedslagen gestaltas av olika rum och olika färger. Till detta har lagts ljus och ljudinstallationer 
som förstärker tidskänslan. Dessutom finns porträttblock, i naturlig storlek, som visar de kvinnor, 
män och barn som kan ha bott och verkat där. I mitten av utställningsrummet har vi skogen och 
trädet Yggdrasil, under en poetisk himmel, i det hela en magisk plats full med kristaller och skira 
löv där småfåglar trängs med andra smådjur. Detta träd illustrerar sagorna, myterna och 
människors berättelser över alla tider. Här kan barn krypa in och lyssna till dessa berättelser eller 
bara sitta och drömma sig bort.  
 

Olika besökare har olika önskemål av hur mycket information man vill ha därför har vi placerat 
introduktionstexter och föremåls information i digitala skärmar, en i varje rum. Där besökaren 
själv väljer hur mycket de vill veta. I denna skärm finns även expertutlåtande som knyter an till 
tiden. Till varje rum finns ljud som ska hjälpa besökaren att förflyttas bakåt i tiden samt hörlurar 
där besökaren kan lyssna till berättelser från förr, om magiska djur och väsen, som människan då 
trodde på. I denna magiska skog träffar besökaren även på renen, vargen och björnen, klapp- och 
kramvänliga för var och en. 
 
Utställningen lockar till interaktivitet genom att här finns allt från en vattenfylld isbergsbänk med 
titthål ner i djupet till öppningsbara lådor med naturalier och skåp med berättelser om resande till 
jordbrukets sittvänliga traktor. Genom att besökaren ges möjlighet att använda alla sinnen och 
skapa spännande lärosituationer vill vi sätta igång processer hos besökaren att förstå och vilja 
återvända. 
 

Målgruppen för utställningen är ”alla” med fokus på barnfamiljen. Syftet med utställningen är att 
sprida kunskap om, och väcka nyfikenhet för, det skånska landskapet och skånsk historia. Vi har 
delvis använt oss av Kelvingrove modellen – den som handlar om att föremålen ska bära på 
berättelser, inte bara fakta och uppgifter. Det viktigaste med denna modell är friheten att använda 
föremålsgrupper, konst, kulturhistoria, naturalier och låta temat eller ämnet vara det 
sammanhållande. 
 
Under arbetets gång med utställningen har vi använt oss av referensgrupper, slumpmässigt 
utvalda, i olika åldrar. De har fått komma med önskemål och idéer men även varit testgrupper i 
läs- och datorförståelse. Sist men inte minst låter vi besökaren lämna in åsikter om vad de sett 
och upplevt. En omedelbar utvärdering av utställningen och vårt arbete. 



 
Ovan: Tidig planskiss. 
  



 
Klappvänlig ren. 



 

Ovan: Översiktsbild med Yggdrasil och Nidhögg i bakgrunden. 



 
 
”Grållen” är riggad med ljud och bjuder in till lek.  
Fotograf: Evelyn Thomasson 


