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MOTIVERING 

 

I utställningen berättar vi om hur flottans modellkammare i Karlskrona kom att sammanföra teknik 

och estetik genom att samla de modeller som använts i arbetet på varvet och skapa en 

dokumentationsbank över skeppsbyggarkonsten. Modellkammaren innehåller fascinerande modeller 

från en tid då innovationer kommunicerades genom modeller i syfte att undervisa, övertyga och 

dokumentera. På många marinmuseer och sjöfartsmuseer visas modeller för sina konstnärliga 

kvalitéer men den här utställningens berättelse går ut på att lyfta modellernas användningsområde 

och verktyg för tänkande och innovation.  

Berättelsen utgår ifrån grundandet av modellkammaren 1752 och fortsätter i två rum med varsitt 

tema.  

I det ena rummet har vi valt att visa modeller som använts i vetenskapliga försök och i undervisning. I 

centrum av rummet står modellerna samlade. På vägarna hänger textskyltar som berättar om 

mekanik, vetenskapssyn och experiment. I rummet finns även en hands-on station där besökarna får 

testa på en modern variant av block och talja. Hands-on stationens pedagogiska idé är att illustrera 

mekanikens gyllene regel – ”det du förlorar i väg vinner du i kraft”. Principen återfinns i 

ungdomsskolans teknik-kurser och hands-on stationen har tagits fram i samarbete med lärare i 

matematik och naturkunskap.  

I rum 2 visas fartygsmodeller och arkitektoniska modeller. Rummets texter handlar om hur man 

använde ritningar, betydelsen av teckningskonst för att kunna samla in inspiration från främmande 

hamnar och estetikens roll i skeppsbyggeriet. Modellerna i montern kompletteras av en oljemålning 

samt en maskeron, samtida med modellerna.  

Alla föremålstexter finns samlade på en skärm med mediaspelare. Besökaren väljer bilden av det 

föremål hen vill veta mer om och får då upp en föremålstext samt ett bildgalleri med högupplösta 

detalj och översiktsfoton av föremålet. På hemskärmen kan besökaren även välja språk. Samtliga 

föremålstexter och bilder finns även på Kulturpunkt i syfte att besökare ska kunna fördjupa sig efter 

besöket. Dessutom kan besökare nå Kulturpunkt genom Marinmuseums app under besöket för att 

och kan läsa texterna på sin egen telefon.  

 

Vi valde bort traditionella föremålsskyltar i montrarna därför att vi aktivt har arbetat med att göra 

utställningen tillgänglig för besökare med olika funktionsvariationer. Den fysiska tillgängligheten 

bestod i att formge rum och informationsbärare som är framkomliga respektive väl synliga. Den 

innehållsliga tillgängligheten syftar till att texter ska vara lättförståeliga även för personer med annat 

modersmål än svenska eller de som har lässvårigheter. För att arbeta med den innehållsliga 

tillgängligheten bjöd vi in lärare i svenska för invandrare som gav oss värdefulla tips på hur deras 

elever tar sig an texter. Vi har även valt att ersätta textbaserad information med stora illustrationer 

av tekniska och ämnesspecifika fördjupningar.  

Gestaltningen togs fram i samarbete med Expology som utgick från instruktionen att utställningens 

form ska bygga på element från antik arkitektur (som även var inspirationen för flottans 

arkitektoniska verk under denna tid) och samtidigt vara uppdaterad och samtida. Denna kombination 

bygger samman dåtid och nutid för att kunna förmedla berättelsen om modellernas 

användningsområde som arbetsverktyg för att dokumentera och demonstrera nya idéer. Nedan 

följer ritningar och bilder från utställningen. Fotograf är Magnus Lejhall, Statens maritima museer 

och formgivare Kåre Möller, Expology.  



 

 





 

 



 



 

 



 

 



 


