
Otroligt 
Upptäck det oväntade förflutna 

I familjeutställningen Otroligt ställs besökaren öga mot öga med det oväntade. Genom en samling 

märkliga, spännande och roliga föremål visas berättelser om människor och deras uppfattningar 

om världen som sällan syns i vanliga historieböcker. Som dåtidens kuriosakabinett gestaltas det 

förflutna på ett lustfyllt sätt för att påvisa både skillnader och likheter mellan dåtid och samtid.  

 

Signaturbild och logga för utställningen.  

Föremål från samlingarna valdes ut för att passa in i fem områden: historia, biologi, teknik, 

geografi och religion. Områdena knyter an till mellanstadiets läroplan och ger målgruppen ett 

bekant ramverk för att ta till sig materialet. Om ämnena är bekanta är innehållet det ovanliga. 

Genom att lyfta ämnen som Sveriges koloniala historia, teknikutveckling under 1700-talet och 

föreställningar om religion och magi skapas ett alternativt förflutet; inte mindre sant än 

skolböckerna, bara mer otroligt. Urvalet av föremål skedde med just ”otroligt” som ledord – vilka 

föremål kunde skapa nyfikenhet?  

 

Föremål från utställningen, del av kranium tillskrivet Johan Sparre.  



Med utgångspunkt i föremålen tecknas en bild av dåtidens vanor och föreställningar, där en 

övergripande berättelse får ge vika för en mångsidig sammanställning. Öppna frågor till 

besökaren bidrar till att väcka den inneboende nyfikenheten.  

Gestaltningen av utställningen bryter ny mark med starka färger. Ämnesområdena gavs egna 

profilfärger för att skapa rumsligheter i utställningsytan och särart till respektive område. All 

grafisk form och alla typsnitt utformades särskilt för projektet och återfinns inte i 

basutställningen. Textpanelerna kryddas med inslag som pratbubblor och tidningsliknande 

rubriker för att åstadkomma ett lättsammare tilltal.  

 

Montern ”Biologi” 

Utöver föremålsmontrar upplevs utställningen via filmklipp, lyssnarstationer med historiska 

ögonvittnesskildringar och en aktivitetsbänk. Aktivitetsbänken låter besökaren använda flera 

sinnen för att exempelvis gissa sig fram till rätt kolonialvara eller matcha konst med världsdelar.  

Projektet Otroligt utvecklades i nära samarbete mellan producent, scenograf, grafisk form, 

pedagogik och kommunikation. Det täta samarbetet från olika delar möjliggjorde ett 

utställningsformat som trots ett spetsat målgruppsfokus på 11-åringen tilltalar hela familjen.  

Bilagor: Planritningar för utställningen samt för en av de fem montrarna.   



Utställningsplats 

Livrustkammaren 

Utställningens titel 

Otroligt 

Utställningens varaktighet 

19 september 2015 – 13 mars 2016 

Budget 

80 000 kr 

Kontaktuppgifter till utställningsansvarig 

Malin Grundberg, Slottsbacken 3, 111 30 STOCKHOLM. E-post: malin.grundberg@lsh.se . 

Tel:08-4203040 

Övrig arbetsgrupp 

Projektledare: Emma Reimfelt, Jonas Lindwall 

Producent: Jenny Andersson, Jenny Nyberg 

Konservator: Ann Hallström, Peter Sedelius 

Scenografi: Marcia Harvey Isaksson 

Grafisk form: Charlotta Andersson 

Projekttekniker: Lennart Liwerstrand 

Utställningsproduktion: Jonas Lindwall, Johan Risberg, Anna Blom Allalouf, Charlotta 

Andersson, Lennart Liwerstrand, Ann Hallström, Peter Sedelius, Jens Mohr, Claes Lagerberg, 

Gösta Sandell, Emelie Höglund, Tommy Johansson och Olof Somell.  
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