
Motivering till 
Årets Utställning 2019



Fakta: 
Utställningens titel: Kulturkoftor & Sagotröjor
Placering/Plats: Upplandsmuseet
Produktionstid/Visningstid: Produktionstid under höst 2018 och vår 2019. Visningstid: 22:a mars- 22:a 
september 2019.
Budget: Ca 350 000 kr
Kontaktperson, mailadress och telefonnummer: Ylva Lewenhaupt, 070-5695948, ylva.lewenhaupt@
upplandsmuseet.se
Beställare/Producerande verksamhet: Maria Ljunggren, chef för utställningsenheten, Stiftelsen Upp-
landsmuseet. 

Utställningsteam: 
Ursprungsidé: Maria Ljunggren UM (= Upplandsmuseet) och Celia B Dackenberg 
Producent, konceptutveckling, formgivning och projektledning: Ylva Lewenhaupt UM
Textunderlag och stickade plagg: Celia B Dackenberg
Foto: Stellan Herner och Charlotte Gawell. 
Snickeri och teknisk produktion: Patrik Lustig, Gunilla Biäre, Lars Hellstrand, Hernan Lorca, Alberto 
Perea, Monika Lundin. alla UM.  
Föremål: Kerstin Åberg, Berit Schûtz, UM
Pedagogik: Stina Flink, UM
Program: Marie Fagerlind, UM
Fördjupningsstation/IT: Ludvig Berg, UM, foto: Olle Norling, UM
Kommunikation: Katja Jahn och Maria Ljunggren , UM
Grafisk form: Monkeyfarm
Print: InPrint



Med Kulturkoftor & Sagotröjor ville vi inspirera till såväl stickning som läsning och lyfta innehåll-
et i Celia B Dackenbergs stickböcker till en rumslig och taktil upplevelse. 

Berättelsen utgår från Dackenbergs detektivarbete där hon letat och undersökt stickade plagg; 
verkliga, genom kulturhistorien (litteratur, konst, musik) och fiktiva ur sagorna. Hon berättar inte 
bara om karaktärer och livsöden utan tolkar plaggen till stickmönster. Utställningen gestaltar det-
ta fysiskt genom plaggen, illustrationer, historiska foton, filmklipp, en dikt och i ett par fall också 
originalplagg. Plaggen/berättelserna grupperades i outtalade teman. 
”Sleven”: Bandylegendaren Sven Säfvenberg med turtröjan i museets samlingar.
Stormvarning: Andrées polarexpedition & Frostmofjället.
Far och Dotter: Arosenius & Lillan.
Qraftfulla: S Derkert, Mary Smith & Pippi.
Gubbkoftor: Cobain, Bergman, Alfons m.fl..
Randigt: Chanel, Mymlan & Too-Ticki. 
Vackra Varma: C Robins, Karin/Carl Larssons & Beskows tröjor.
Från topp till tå: Mössor och sockor ur saga & poesi. 
Någons Nystan: Agatha Christie & Historien om någon. 
I ”Ett stickspår”, berättas stickningens historia med föremål ur samlingarna, IRL samt med text 
och bild i touchbord för fördjupning, bl a om den lappade Riala-tröjan som på ålderns höst blev 
husisolering och ännu senare museiföremål.  

Gestaltningen utgick från att skapa scener till berättelserna. En vacker men diskret form, 
oberoende av väggarna i rummet (pga vandring) behövdes. Vi valde obehandlade träytor 
(björkplywood), ett naturligt material som framhäver text och bilder (som tryckts direkt på) 
utan att konkurrera ut garnet och de färgglada plaggen. Scenerna täcktes inte med glas utan 
lyftes och ramades in genom upphöjda podier och öppna träreglar. De verkar både avgränsande 
och sammanhållande när de bildar siktlinjer beroende på perspektiv. Podierna rymmer också 
innehållet under vandring. Stellan Herners fotograferade scener i storformat utgör fond på 
väggen och den röda tråden snirklar på golvet mellan podierna, att följa tills nystanet landar 
vid sittgruppen. Där kan du själv plocka upp en bok eller stickor ur garnkorgen, påbörja en 
egen stickning eller fortsätta på någon annans. 

Publikvänlighet/tillgänglighet kom dels genom gestaltningen med flera sinnesintryck. Tanken 
var att komma nära och uppmana till delaktighet och varsamhet utan rör-ej-skyltar. Att känna 
på scenernas plagg var fullt tillåtet och skadorna uteblev. Utställningen uppmanade också till 
eget skapande, inte bara i hörnan med bok/stickcafé. I utställningen fanns tre block med 
stickbeskrivningar att riva av och ta med. Viljan till medskapande blev tydlig inför öppning då 
vi via Hemslöjdsföreningen efterlyst egendesignade stickade rutor. Bortåt 700 st kom in och 
monterades av stickarna själva på museigården. Dessa visuella avtryck från redan frälsta gav 
uppmärksamhet även från förbipasserande. Vantstickartävling och samarbete med den lokala 
garnaffären med välbesökta ”stickcaféer” på museet är andra exempel. 

Metoden/utmärkande för vårt arbetssätt, är som sagt att engagera lokalsamhället och förstås 
göra mesta möjliga av det som finns internt. En löpande dialog mellan producent/formgivare och 
tekniker är avgörande för att pröva fram bästa möjliga nivå i utförandet med givna medel. 
Engagemanget från vår slöjdkonsulent med kunskap om intresset bland grupper på sociala 
media, i podcasts osv var viktigt för att locka både redan frälsta och nytillkomna intresserade, 
över generationsgränser.    

Max 3500 tecken inklusive blanksteg (löptext inkl. ev. bildtext). Texten ska motiveras utifrån fyra kriterier under följande rubriker…
• Berättelse/Dramaturgi – som bidrar till utveckling av utställningsmediet, • Gestaltning – som bidrar till utveckling av utställningsmediet
• Publikvänlighet - som bidrar till utveckling av utställningsmediet, • Metod – som bidrar till utveckling av utställningsmediet





Foto: Olle  Norling, UM




