
 

 
 

 



 

 

Utställningstitel: 

I rikets hemliga tjänst 
Armémuseum, Riddargatan 13 Stockholm 

 

 

 

 

Produktionsperiod 1 jan 2019 - 20 februari 2020 

Visningstid 20 februari 2020 – (slutdatum ej bestämt p.g.a. covid-19) 

Yta: 250 kvm, 9 rum 

 

Kontaktperson 

Nina Eklöf, enhetschef Publikenheten 

08-5195 6371 

nina.eklof@armemuseum.se 

 

Beställare 

Armémuseum 

Stefan Lundblad, museichef 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utställningsbudget: 1 489 000 kr 

varav 789 000 kr från Jacob Wallenbergs Stiftelse 

 

Exempel på delar som ingår:  

Teknik, montering och måleri/tapetsering  

Foto och filmning 

Ljussättning inkl. material 

Byggnation, snickeri o smide inkl. material och rekvisitainköp 

Tryckeritjänster (vepor, tapeter, barnspårsfolder mm) 

Bildrättigheter 

Marknadsföring med grafisk form  

Översättning och korrektur  

Brandinspektion av färdig produktion 

Vernissage 

Ingår ej:  

Löner för intern projektgrupp (inklusive formgivare/illustratör) 

Lokalkostnader 

 

Utställningsteam 

Interna resurser 

Anna Fredholm, projektledare 

Christina Tengnér, formgivning, byggledning, illustration 

Anette Nyman, text och pedagogik 

Aron Erstorp, bildsökning och projektledarstöd 

Thomas Roth, text och faktagranskning 

Nina Lakia, marknadsföring och grafisk form 

Anders Wesslén, touchskärmsproduktion och filmklippning 

Maria Skans, montering och kostym 

Elisabeth Erneroth, programverksamhet 

Referensgrupp: Karin Tetteris, Andreas Ohlsson, 

Klas Kronberg, Johanna Larsell 

 

Externa resurser 

Pelle van Heesch, snickeri 

Transpond Ab, teknik, montage 

Idéljus Ljusdesign 

Svensk dekorproduktion AB, smide 

Helena Berggren, grafisk form marknadsföring 

Anton Svedberg, foto och film 

Anna Lindemark översättning 

Gabrielle Sjöstedt korrektur 

 

 

 



Berättande  
 

Målet är att lyfta fram berättelsen om kvinnorna som verkade inom svensk underrättelsetjänst under 

andra världskriget, ofta utan att belönas eller uppmärksammas för sina insatser. De arbetade i 

hemlighet, tog risker och levde med ögon och öron på helspänn. Efter kriget skulle deras berättelser 

gömmas undan och glömmas bort. Dokumentationen försvann eller hemligstämplades. Av sekretess 

med hänvisning till rikets säkerhet var kvinnorna tvungna att hålla tyst, ofta livet ut, så de kvinnor vi 

vill berätta om har lämnat få spår. De har inte lämnat något alls i form av föremål i våra samlingar så 

vi valde att gestalta kvinnornas historia i scenografiska rum. 

 

Syftet är att sprida kunskap om en undangömd del av Sveriges 1900-talshistoria och locka nya besökare 

till museet.  

 

 



Utställningen som byggs ut 

I rikets hemliga tjänst är stadsvandringar som blivit en utställning. Den rör sig nu åter ut i staden som 

nyproducerade kortfilmer om platserna för utställningens historier, synliga på Armémuseums 

hemsida och Youtubekanal under våren.  

 

Lyfta berättelser och hitta ny publik  

Museet besökare är 66% män och 34% kvinnor vilket motiverar att inrikta sig på kvinnorna som 

målgrupp. Genom att lyfta fram kvinnorna inom detta tema som annars är väldokumenterat utifrån 

ett manligt perspektiv bidrar utställningen till att bredda historieskrivningen. 

Svalor under täckmantel, tjänstekvinnorna i underrättelsetjänsten 

Ett av flera personöden: Erika Wendt, en tyska som lät sig värvas till den svenska 

underrättelsetjänsten. 



 

Gestaltning  
 

Flexibilitet, mobilitet, återbruk 

 

Rummen är fristående rammoduler som kan flyttas, förändras och kanske bli en vandringsutställning. 

Dessutom är återbruksmöjlighet för framtida produktioner viktig. De kläs med skira printvepor, 

teaterscenografi där roller spelas och mycket är dolt men synligt för den som letar.  

 



Stumfilm 

 

För att levandegöra anonyma hushållerskor och hotellstäderskor som värvades till 

underrättelsetjänsten projiceras en scen på en säng:  

https://vimeo.com/user58671847/download/502521812/152c38f0b9 

 

Huvudtexterna är berättande så fördjupning finns bland annat i touchskärm och kortfilmer. 

Underrättelsetjänstens organisation har förvandlats till en informativ stumfilm: 

https://vimeo.com/user58671847/download/502526478/8272b6a442 

 

Miljöljud 

Ljud sprider sig mellan rummen och skapar en helhetskänsla. Ett hotfullt muller från flygplan, 

skrivmaskinsknatter från underrättelserapporter skrivna vid köksbordet, restaurangsorl från utelivet 

där de inblandade rörde sig.  

 

 

https://vimeo.com/user58671847/download/502521812/152c38f0b9
https://vimeo.com/user58671847/download/502526478/8272b6a442


Utställningslayout 

 

  



Publikvänlighet  

 
Utställningens fyra spår: 

- Utställningen 

- Interaktivt Spionmysterium 

- Kortfilmer under våren för hemsida och Youtube 

- Stadsvandringar  

 

Det finns flera ingångar till nya pedagogiska verktyg. Ett exempel är touchskärmskartan över 

Stockholm ur ett underrättelsetjänstperspektiv som kan bli en stadsvandringskarta via smarttelefon 

eller platta.  

 

 

Spionmysteriet 

 

Barnen kan få bli agenter och lösa Spionmysteriet om kvinnorna på Mysteriegatan 7, parallellt med 

utställningens huvudspår. En av kvinnorna avslöjar hemligheter om Sveriges försvar till främmande 

makt. Besökarna får dechiffrera meddelanden, 

snoka i väskor och avlyssna telefonsamtal för 

att avslöja spionen. 

 



 

 



 

  



Metod  
 

Vi har använt en traditionell projektform med personal i samarbete med externa konsulter. För att 

museet ska bli en plats dit besökare på alla våra plattformar kan vända sig med frågor och få 

trovärdiga svar måste kunskapen byggas upp och finnas kvar hos museets experter.  


