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I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, 
samt urfolket samer. Trots att vi alla har levt och verkat i Västerbotten i århundraden finns 
mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteters villkor och liv.

Den här utställningen vill ändra på det. Vi har nu tillsammans möjlighet att fylla ett tomrum 
så att kommande generationer får en mer rättvis bild av Västerbotten på 2000-talet. 
Utställningsrummet är en plats för medskapande och samtal, en pågående samtids- 
dokumentation.

Ju längre utställningsperioden fortskrider, desto mer innehåll kommer det att finnas. När 
utställningen stänger i september 2018 är förhoppningsvis rummet fyllt. Vi välkomnar allt 
från foton och föremål, över berättelser och anekdoter till reflektioner och perspektiv.

Utställningen
Med denna väggtext på tolv olika språk – svenska, engelska samt minoritetsspråken 
med dess varieteter - välkomnades besökarna till Prioritet: Minoritet (P:M). Utställningen, 
som byggde på metodutveckling kring medskapande och inkludering, öppnade näst- 
intill tom – tomma montrar och väggytor i väntan på bidrag och förslag från personer 
med anknytning till någon eller några av de nationella minoriteterna. Förhoppningen var 
att fylla P:M med det människor själva tycker borde ta plats på ett museum. Det fanns 
ett tjugotal glasmontrar utspridda i rummet. En väggyta med fotodokumentation. En tv-
skärm med intervjuklipp kring identitet, kultur, minoritets- och majoritetsposition, 



tillhörighet. Ytan Fri yta för mindre ”utställningar i utställningen” som pågick under en 
till två veckor i taget. Bemanning i rummet av personer som alla själva kände tillhörighet 
till någon eller några av de nationella minoriteterna. Samtals- och sitthörna med tid-
skrifter och böcker. Grundläggande historik och fakta kring vardera nationell minoritet. 

Under utställningens gång förändrades rum och programserie utifrån förslag och idéer 
som kom in. En så platt struktur som möjligt eftersträvades för att kunna öppna upp 
för inifrånperspektiv. En tät dialog hölls med informanter och idébärare. I P:M tilläts de 
egna berättelserna, minnena och reflektionerna ta plats. Utställningen avslutades fylld 
av föremål, dikter, musik, konstverk, bildspel, berättelser, programevenemang och 
aktiviteter. 

P:M var inte bara en utställning; det var en arena, samtidsdokumentation och metod- 
utveckling. Det har krävts att museet konfronterat sina brister och vågat öppna upp för 
det ovissa. Nyförvärv fick enligt beslut ”motorväg” in i samlingarna. Samtidsdokumen-
tation och intervjuarbete fördes under hela utställningsperioden. 

Den största drivkraften har varit tanken om en mer inkluderande historieskrivning och 
ett mer mångfacetterat kulturarv. Att göra museet till en plats relevant för fler. 

Motivering
P:M nomineras för metodutveckling kring medskapande, inkludering och perspektivför-
skjutning. För det mycket publiknära arbetet där såväl det utställda som programserie 
och nyförvärv till museets samlingar byggt helt på önskemål och idéer. 

Det mest utmanande och intressanta i gestaltningen är det faktum att utställningen 
byggdes ”baklänges” med tomma montrar och väggytor som fylldes på under hela 
utställningsperioden.

Vad gäller dramaturgi så är det perspektivförskjutning och inifrånperspektiv som är det 
anmärkningsvärda. I P:M gav museet så långt det var möjligt plats för individernas 
enskilda och mångfacetterade röster, önskemål och idéer. Dramaturgin utvecklades 
därmed under hela utställningens gång.
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