
 
 
 
 
 
Utställningsplats: Kvinnohistoriskt museum, Umeå 
Utställningens titel: RÖTTER – en trasslig historia. En svart saga om makt och kön, 
historia och identitet. 
Utställningens varaktighet: 21 november 2014- 
Budget: 1,8 miljoner 
Kontaktuppgifter till utställningsansvarig: Klara Lundholm, museikoordinator 
klara.lundholm@umea.se. 
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Arbetsgrupp: 
Idé och innehåll av museichef Maria Perstedt och utvecklingsledare Jennie Forsberg, 
båda från Kvinnohistoriskt museum.  
Sakkunnig historiker AnnaSara Hammar, Umeå universitet. 
Utställningsproduktion av Transpond AB: projektledare och producent Ulf Peterson. 
Scenograf Katrin Brännström. Dramatisering och manus Åsa Lindholm, ljussättning 
Ellen Ruge, musik och ljuddesign Anna Haglund, bildbearbetning Jonas Lindkvist. 
Dessutom många fler för regi, foto, klipp och postproduktion, mask, kostym, sångare 
och flera skådespelare, inspelningstekniker och medieprogrammerare samt flera från 
Transponds produktionsteam. 
 
 
Berättelse/Dramaturgi  
Utställningen RÖTTER handlar om makten över historieskrivning och söker rötterna till 
de gamla idéer, normer och strukturer som styr kvinnors och mäns livsval och 
möjligheter. 
Utställningen diskuterar könsmaktsordning, könsnormer, makt och identitet. 
Innehållet utgår från tre stora historiska förändringar: den vetenskapliga revolutionen, 
statens centralisering och övergången till ett kapitalistiskt industrisamhälle. 
Föreställningar om män och kvinnor, liksom traditionell historiesyn både synliggörs 
och ifrågasätts. I berättelsen går en tidslinje, men besökaren ska inte möta den 
kronologiskt. Det förflutna är inte en progression från mörker till ljus. Motsägelsefulla 
handlingar och idéer har sammanfallit. Ofta, när möjligheter öppnats för många män, 
har de stängts för de flesta kvinnor. Historien är en tilltrasslad härva, samtidigt som 
ämnet historia är disciplinerande och formar oss.   

 



 
Gestaltning  
För ett komplext innehåll valdes sagotemat för att forma ett narrativ som kan beröra 
människor känslomässigt. RÖTTER är en upplevelse för många sinnen, med 
scenografi, ljud och ljus och dramatiserade videoinstallationer. Hela rummet har 
formen av en sjungande sagoskog, där djur och andra varelser möter besökaren på 
monitorer och som animationer på väggen. RÖTTER är en känslans, kroppens, 
sinnenas upplevelse, som först i andra hand talar till intellektet. I skogen finns 
Skogvaktaren, Könsgläntan liksom de snåriga Statsapparaten, Könsmakten, Härvan, 
Motståndet och Barnen. Uppe under taket sitter Ugglorna och kommenterar skogens 
ordning. 

Publikvänlighet  
Genom att möta frågor om könsmaktsordning, normer och handlingsmönster med 
känslor är förhoppningen att besökaren ska sugas in i berättandet och frigöras från sin 
tidigare förförståelse. Besökaren ska inte behöva ha särskilda förkunskaper. Den som 
läst teorier av Judith Butler och Michel Foucault kan se lagren, den som inte har gjort 
det ska kunna känna av och beröras av de beskrivna maktrelationerna i RÖTTER. 
Videomonitorerna har svenskt tal och engelska undertexter. Hela talmanus finns också 
i en katalog, på svenska och engelska.  

 
Metod  
Utställningen är producerad av Kvinnohistoriskt museum i samarbete med historiker 
och produktionsbolaget Transpond AB, med en rad scenkonstnärer involverade.  

Berättelsens metod är i sig ett budskap, anpassat till olika målgrupper och kanaler 
som talar till olika sinnen. Stigens metafor gestaltar svårigheten att förstå historia på 
nya sätt. Som besökare kan du välja: ska jag gå via en upptrampad stig eller väljer jag 
en egen väg för att förstå historien? Efteråt-känslan ”Vad har jag varit med om?” ska 
uppmuntra att gå tillbaka till katalogens texter för fördjupning. 

I utställningen måste den vuxna lyssna till barn och bli undervisad av ett djur. Själva 
metoden för kunskapsförmedling bryter därmed mot det traditionella. Besökaren 
erbjuds utrymme att själv tolka utställningen, och metoden utmanar dessutom 
museets egna institutionella tolkningsföreträde. Dessutom berättar RÖTTER att kön 
och könsroller är en konstruktion, vilket ifrågasätter det många människor har lärt sig.  



 

Ugglorna är de akademiska historieskrivarna och gestaltar hur historien berättas av människor 
med makt och tolkningsföreträde. För de tvärsäkra ugglorna är historia där kvinnor är 
närvarande felaktig, såsom en fabel.  



 

Barnen representerar hur socialisering av könsnormer påverkar det utrymme och den makt 
människor har att forma sina egna liv.   

 

Könsgläntan, lektioner om konstruktionen av biologiskt kön. 



 

 

Utställningsrummet 


