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Gestaltning

Rummets scenografi och gestaltning är betydelse-
bärande på detaljnivå. På golvet ligger en klapper-
stensstrand, sådan som flyktbåtarna landar på efter 
överfarten, om allt går väl. Längs väggarna hänger 
omslutande, midnattsblåa tygvågor som mjuk in-
ramning till ett hårt innehåll. I taket blinkar satelliter 
som övervakande, passiva ögonvittnen till situationen. 
I taket lyser en stiliserad stjärnhimmel som påminner 
om navigering och natt. Många på f lykt startar sin 
överfart i nattens mörker.

Mitt i rummet står fyra skulpterade händer, en 
lyssnarplats. Symboliken är hämtad från en av 
intervjuerna: ”vi har ingen fancy specialutrustning, 
det är handkraft”. Lyssnarplatsen påminner om 
att sträcka ut den hjälpande handen.

Skyltar, texter och grafisk form har behandlats 
med återhållsam stramhet och formelementen 
är hämtade ur museets värld.

Eftersom innehållet svämmar över av känslor
har strategin varit att arbeta med en lågmäldhet 
i alla uttryck, med ett tydlig redovisande och 
och transparent anslag. Inget är på låtsas, allt är 
på riktigt; från intervjupersonernas berättelser till 
arkivariens handskrivna anteckningar på väggen.

Berättelse/Dramaturgi 

Utställningen handlar om sjöräddning i Medelhavet
och bygger på en samtidsdokumentation som
Sjöhistoriska museet gjort av Kustbevakningens 
och Sjöräddningssällskapets insatser i området.

Att rädda liv till havs, hur gör man?
Vad innebär det att jobba på båt 
som åker ut och räddar människor i nöd 
på Medelhavet? 

Genom sjöräddarnas personliga berättelser
tillsammans med fotografier, filmer och föremål
ger utställningen en bild av hur räddningsinsatser
går till och vad det konkret innebär att arbeta ombord
i en svår situation.

Kärnan är ett mikroperspektiv med personliga 
upplevelser, där f lera berättarröster tar plats. 
Makroperspektivet med statistik som spänner 
över f lera år och interaktiva kartor berättar om 
de större skeendena i världen.

Dramaturgiskt är scenografin en bärande del 
av innehållet och berättelsen. I kupolrummet 
råder en förtätad, dämpad stämning med syfte 
att skruva upp koncentrationen hos besökarna.
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Metod

Utställningen är ett exempel på hur en 
samtidsdokumentation kan anpassas till
utställning, och hur museer kan ta med
/visa på andra berättarröster, externa experter 
och samarbetspartners i sin verksamhet.

Utställningen svarar på en önskan om att vara 
en relevant arena i samtidsdebatten genom 
att våga lyfta ett svårt ämne. Den är ett exempel 
på hur museer kan vara relevanta och samtids-
aktuella i sin utställningsverksamhet.

Jag räddar liv öppnade i kombination med en större 
och välbesökt programsatsning under våren 2018. 

Genom att visa aktuell statistik för f lykting-
situationen i Medelhavet just nu får utställningen 
nerv och aktualitet; detta är inte historia, 
detta pågår just nu.

Publikvänlighet

Klarhet har varit ledstjärnan i arbetet med 
tillgänglighet och anpassning utifrån olika behov.
Utställningens intervjuberättelser finns t.ex.
att ta del av på f lera olika sätt: lyssna i en lur
vid lyssnarplatsen mitt i rummet, läsa text i ett häfte, 
lyssna i egen mobil genom QR-koder samt via 
hemsidan.

Allt innehåll finns konsekvent tillgängligt parallellt 
på både svenska och engelska.

Utställningens texter är framtagna tillsammans 
med journalisten Katia Wagner, med syfte att 
uppnå tydlighet och klarspråk i tilltal.

Intervjuurvalet är normkritiskt, då museet låtit 
en kvinna och en man från både Kustbevakningen 
och Sjöräddningssällskapet delge sina berättelser 
och framträda som ”jagen” i Jag räddar liv.

Sid 3/12



Översikt, toppvy 
Runda rummet

1. Introvägg 
    
2+3. Personerna
         Som tar dessa uppdrag
         Ena sidan: Kenneth & Sofia (KBV)
         Andra sidan: Anna & Matthew (SSRS)

4. Flyktvägarna: Statistikvägg
    med bearbetad interaktiv statistik 
    (även aktuell, detta pågår just nu)
  
5. Om Kustbevakningens insatser (KVB)
    Karta, var? När? Statistik.
    Båtmodell + citat + material
    /nyckelföremål. Båtmodell. 
    Skärm med bildspel infällt i vägg

6. Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS)
    Karta, var? När? Statistik.
    Båtmodell + citat + material
    /nyckelföremål. Båtmodell. 
    Skärm med bildspel infällt i vägg.

7. Att man måste rädda liv. 
    Rörlig grafik / text.
    Lagstiftningen kring 
    rättigheter och skyldig- 
    heter till sjöss. 
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”Runda rummet”
9,94 m takhjöd i kupolen. 

Ridå runt rummet:

Omslutande, böljande mjuk 
sammet runt rummet.
Midnattsblå sammetsdrapering. 

Mjuk inramning till hårt innehåll.
Havet. 
Det stora blå. 

Golv: Samos Stone Beach
Grekisk klapperstensstrand.
Autentisk fullskala 1:1 
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Väggparti 
B: 2,5 
H: 2,8 m

2,2 m luft för satelliter
(minus ev. belysningsskenor 
ovanpå väggpartierna)

Sjöhistoriska museet
Utställning: Jag räddar liv
johanna.finne@maritima.se
23-10-2017

SATELLITER

Rummets radie: 5520 mm
Diameter: 11040 mm
Kupolhöjd mittpunkt: 9940 mm

SKALA 1:100 på A3

Takhöjd till kupolens högsta punkt: 9,94 m
Textilen kommer upp till 5 m höjd. 
Satelliterna behöver sväva under under detta. 

Ingen rotation!

Sväva i tjockare fiskelina / osynlig tråd?
Sväv-konstruktion: någon elegant lösning. 
T.ex. satelliterna hålls samman av en tunn ”arm” till 
kupolens mitt (det rödmarkerade på skissen här till 
höger?) Hjälp! 

Viktig inkludera Peter Dans i konstruktionen / upp-
hängningen / hållbarhetsaspekten. 

Lyssna och samtidigt se 
den som berättar.

Så här.
Sträcka ut sin hand.  
”jag tar din hand, jag 
håller dig”.

Satelliter
3 stiliserade satelliter
”Vi ser”, allseende ögon.
Vittnesbörd.

Händer
4 st i mitten 
av rummet
Skulptör:
Niclas Malmström

Översikt, sektionsritning ’
& koncept
Runda rummet

Komplettering
Planritning

Stiliserad stjärnhimmel 
i taket
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Översikt, infoväggar
Koncept
Runda rummet

Komplettering
Planritning

1. Introvägg
    
Affisch / intro + nyckelfrågorna + bildsekven-
ser som zoomar in och tydligt visar ”vad det 
handlar om” (räddningsbåt rycker ut i hård sjö, 
lyfter upp någon, tar någons hand)     

Jag räddar liv
Affisch/Introtext
Nyckelfråga
Svenska
Engelska
Kortfattat
Svar på 
”vad är 
det här?”

7. Att man måste rädda liv. 

Rörlig grafik / text utan  
ljud. Lagstiftningen kring 
rättigheter och skyldig- 
heter till sjöss. Förklaras   
tydligt, förenklat &                 
slagkraftigt.

- UNCLOS 
- SOLAS
- SAR
- SALVAGE CONVENTION

”Färdkost” att ta med sig på väg ut ur rummet. 
Det sista besökaren ser på väg ut. 

Lagar och regler på havet
Mänskliga rättigheter & skyldigheter

”A coastal 
state must help 

those at sea 
regardless of 
nationality.”

SAR 
The International Convention 

of Maritime Search and Rescue 
1979

2014

2015

2016

2018

Denna vecka 
This week

2017

4. Om situationen:  
Statistikvägg                                                                                        
bearbetad,  
interaktiv statistik 

Tryckknappar
med årtal.
Menyval. 
När besökaren
trycker här uppdateras 
den projicerade
statistiken.

Data från
FN Snapshot 
”Mediterranean 
Situation”:

Https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
”Detta har hänt och detta pågår just nu.”
”Kalla fakta”

FLYKTVÄGAR
& SITUATIONEN

Projicerad yta
med statistik
  

I oktober 2015 kom det 211 663 människor på flykt 
till Grekland via Turkiet. 6 828 personer, varje dag. Det är 
230 skolklasser. 39 196 kom till Sverige den månaden.
 De tog sig över Egeiska havet i överfyllda båtar. 
Oftast på natten. Gummibåtarna var värdelösa. De vek sig 
ibland på mitten när de tog in vatten. Nästan 800 människor 
dog på vägen från Turkiet till Grekland det året. 
 I mars 2016 bestämde EU och Turkiet att flyktingarna 
skulle skickas tillbaka till Turkiet. Efter det minskade 
antalet drastiskt. 

2-3. Kustbevakningens insatser (KBV)
5-6. Sjäräddningssällskapets insatser (SSRS)

Faktavägg - allting noga sorterat och 
uppordnat.
    - Basinfo. Vad gör KBV i Medelhavet? 
    - Vad är jobbet.
    - Karta - var?
    - Statistik (kalla fakta)
    - Citat
    - Föremål (glasade)
    - Bildspel med menyval infällt i vägg
  

KUSTBEVAKNINGEN

24 tums 
skärm 
+ lur/snäcka

2017-11-17
Sida 1

Badleksak, flytvästSM 30113

Identifikationsnr: SM 30113

Antal: 1

Klassifikation

Benämning:
Badleksak, flytväst

Gruppering

Tillhör samling:
Sjöhistoriska museets föremål4

Ingår i accession:
SM:ACC:2016:23

Registreringsnivå: Grupperingskriterium:
Gruppering - kommentar:

Enstaka föremål

Historik

Händelse: Accession - Gåva

Datering: Från: Till:
Underlag:

2016-12-01 2016-12-01

Historik:
Förmedlad till Sjöhistoriska museet genom Svenska kustbevakningen, Kenneth Neijnes.
Inkom som gåva till museet i samband med Migrantprojektet 2016-2017.

Beskrivning

Beskrivning:
Liten badleksak i form av en flytväst. Använd vid flykt mellan Turkiet och Grekland 2015.

2017-11-20
Sida 1

Mjukdjur, örnSM 30140

Identifikationsnr: SM 30140

Klassifikation

Benämning:
Mjukdjur, örn

Ämnesord:
Kustbevakningen

Gruppering

Tillhör samling:
Sjöhistoriska museets föremål4

Registreringsnivå: Grupperingskriterium:
Gruppering - kommentar:

Enstaka föremål

Historik

Händelse: Accession

Datering: Från: Till:
Underlag:

2017-11-01 2017-11-02

KustbevakningenGivare till museet :

Beskrivning

Beskrivning:
Mjukdjur, örn, med gul väst med texten Kustbevakningen på ryggen och Coast guard på bröstet. 
Används av Kustbevakningen vid räddningar till sjöss där barn är inblandade. Inte minst har 
örnen använts och varit viktig under KBVs deltagande i Medelhavet där de under åren från 2015 
räddat flyktingar i havet utanför Greklands kust.
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Fotograf: Anneli Karlsson, SMM
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Fotograf: Anneli Karlsson, SMM
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Fotograf: Anneli Karlsson, SMM
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Fotograf: Anneli Karlsson, SMM
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Fotograf: Anneli Karlsson, SMM
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Fotograf: Anneli Karlsson, SMM
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