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INFORMATION 

Utställningens titel: Sport och Sápmi 

Plats: Riksidrottsmuseet 

Produktionstid: 190101–191024 

Budget: 700 000 KR 

Kontakt: Gunilla Stillström, gunilla.stillstrom@rfsisu.se, 070-359 60 11 

Producerande verksamhet: Riksidrottsmuseet 

Producent/projektledning > Gunilla Stillström, Riksidrottsmuseet 

Formgivning/grafisk form > Niklas Bergquist, Riksidrottsmuseet 

Föremålsansvarig > Karl Örsan, Riksidrottsmuseet 

Research/textförfattare > Hans Bolling, historiker 

Nordsamisk översättning > Sámi Kompania AB 

Engelsk översättning > Nordén och Berggren HB 

Korrektur > Magdalena Högberg  

Snickeri > Jenny Lignell Snickeri 

Teknik/ljussättning > Transpond AB 

Filmredigering > Presentationsdesign AB 
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MOTIVERING 

 

Berättelse  
Sport och Sápmi lyfter fram den samiska idrottens historia och belyser olika 

aspekter på idrottens betydelse i den samiska kulturen. Samiska idrottsutövare 

håller på med alla sorts idrotter och deltar i det nationella föreningslivet i Sverige, 

såväl som i den egen samiska idrottsorganisation. Utställningens kronologi:  

• Bakgrund, fakta om samisk kultur, geografi, språk, befolkning och urfolk. 

• De första spåren, beskriver spåren av samisk idrott och lyfter fram tidiga 

historiska källor. 

• På glid, lyfter fram skidåkning som samernas idrott.  

• Ur spår, beskriver framväxten av en samisk idrottsorganisation och hur 

samisk idrott påverkats av västerländska idrotter. 

 

 



 



 
 

Gestaltning  

På golvet utbreder sig en karta över Sápmi med referenspunkter till de nordiska 

ländernas huvudstäder. Kartan är vänd i nord/sydlig riktning så att besökarna 

tvingas vända på perspektivet.  

Den öppna rumslösningen med bord i en halvöppen form anspelar på cirkelns 

centrala form i den samiska kulturen. Bordsskivor i björk, sneda stolsben likt 

renens smala ben och snedställda textskyltar på borden likt kåtans form associerar 

till Sápmi.  

Texterna är skrivna på svenska och översatta till engelska och nordsamiska. 

Typsnitt är Trebuchet MS. Väggtexterna har snedställda kanter som ger en känsla 

av förskjutning.  



 

 
 

 



Publikvänlighet  

En tydlig textstruktur och planlösning ger utställningen ett lättöverskådligt intryck. 

Varje del har föremål och fotografier som sammanfattar temat visuellt. Filmloopen 

på väggen beskriver samisk idrott under hundra år.  

Under snedtaket finns plats för samtal, sagoläsning, brädspel och 

radiolyssning. Färgsättning, materialval och belysning skapar ett publikvänligt rum. 

 

 

Metod  

Utställningen har vuxit fram genom en öppen arbetsprocess. Projektgruppen har 

samtalat med sakkunniga inom organisationer och privatpersoner med kunskap om 

och erfarenhet av samisk idrott. Arbetsprocessen har skapat engagerade nätverk. 

Riksidrottsmuseet är en tydlig avsändare. Utställningen utgår från 

befintlig forskning och källmaterial. Samiska informationscentret stått för fakta vid 

tveksamheter. 

Omfattande research har gjorts i arkiv och samlingar. Privatpersoner 

har bidragit med material och berättelser. 
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Film/radio 
 

Invigning 

Johanna Tjäder, Sameradion & SVT Sápmi 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7331341 

 

Samiska skidstjärnor i fokus  

Jörgen Heikki, Sameradion & SVT Sápmi 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7323075 

 

Sunna huvudperson i utställningen 

Jörgen Heikki, Sameradion & SVT Sápmi 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7330528 
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