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SAMARBETEN
Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, Göteborg & Co, Lindholmen Science Center, 
FunkTek, Santosskolan åk 7–9, Elso förlag, Institutionen för historiska studier på 
Göteborgs universitet, Landsarkivet i Göteborg, Projektet Nya Lödöse, Nätverket 
Museer för Mångfald, Nätverket historiska utställningar

BERÄTTELSE
Göteborgs födelse är en utställning med fokus på delaktighet och tillgänglighet och 
på nytänkande, kreativ form. Utställningen skildrar Göteborgs förhistoria och första 
sekel. För att hantera den långa tidsrymden hämtade Göteborgs stadsmuseum 



inspiration från teatern. En dramapedagog engagerades för att identifiera historiens 
dramatiska kurvor. Istället för en flytande kronologi fick utställningen tre tydliga 
akter (1521, 1621, 1698), åtskilda av tidstunnlar. I varje akt ingår ett antal väl avskilda 
scener. Till detta lades en ung kvinnas perspektiv. Hon är själv inte närvarande, men 
det som gestaltas skulle ha kunnat ses genom hennes ögon. Där krig skildras är det 
fruktan för krig och flykt som är i fokus, inte de politiska orsakerna till krigen. 

GESTALTNING
I utställningens uppdrag ingick en stark scenografi. Formgivaren Kistone AB kunde 
därmed arbeta på att skapa en stämning, snarare än en realistisk miljö. Mer Game 
of thrones än hembygdsgård. Resultatet har blivit en utställning som besökare 
beskriver som spännande och sagolik.  Även de föremål som visas har fått en stark 
inramning, och istället för en mängd likartade föremål har museet valt ut specifika 
”hjälteföremål”. Föremål och scenografi kompletteras med filmer: Dels en animerad 
film som sammanfattar områdets historia, dels en 3D-animering av hur staden kan 
ha sett ut vid slutet av 1600-talet. Den senare har nu 15 000 visningar på Youtube. 

PUBLIKVÄNLIGHET
Utställningen har byggts för målgruppen tonåringar, för att vara maximalt tillgänglig 
samt för att fungera för besökare med begränsade förkunskaper. Genom regelbundna 
workshops deltog därför en referensgrupp av högstadieelever samt FunkTek-piloter 
från tillgänglighetsprojektet FunkTek (www.funktek.se) i arbetet. Resultatet av det 
nära samarbetet har blivit en både funktionsmässigt tillgänglig, innehållsmässigt 
lättillgänglig och fantasieggande utställning. Under utställningens första halvår har 
museet besökts av 40 000 besökare, mot 25 000 under samma period året innan. 

METOD
Uppbyggandet av Göteborgs födelse fick ta tid. Arbetsgruppen formerades hösten 
2014, två och ett halvt år innan öppningsdatum. För att garantera att den senaste 
forskningen kom med, anordnades en rad seminarier med forskare, inte minst med 
de arkeologer som höll på att gräva i Göteborgs föregångare Nya Lödöse. För att få 
”den andres” blick togs kontakt med skotska och nederländska forskare. Parallellt 
med detta pågick arbetet med referensgrupperna, som fick påverka innehåll och 
form och inte minst texterna, som utvärderades och bearbetades i flera steg. Till 
det lades en stark, fantasyinspirerad scenografi. Dessa tre spår, vetenskaplighet, 
tillgänglighet och dramatik, har fått smälta samman, och resultatet är en utställning 
som tar den historiska utställningen till en ny nivå.
 



Planritning över Göteborgs födelse.  
350 m2 uppdelade på tre akter och sjutton scener. 

Silverhjärtat från Nya Lödöse. Ett av utställningens ”hjälteföremål” som  
får illustrera försöken att utvinna kunskap ur gamla föremål. 



 
Mer Game of thrones än hembygdsgård. Rekvisita och miljöer har mer fokus på 
stämning än på verklig realism. Formen är gjord av Kistone AB och ljuset av JS Light.

 

Den unga kvinnans perspektiv. Vad är viktigast för den unga kvinnan i kyrkan  
– det stora krucifixet längst fram i kyrkan, eller mariastatyn vid mariaaltaret?  
Vi väljer mariastatyn. 



Filmrummet. Lådor och kistor fungerar både som rekvisita och som bänkar.  
På fondväggen spelas 3D-animationen av Göteborg 1698 upp. Se filmen här:
https://www.youtube.com/watch?v=xdzOGq4qijM 

Den rika sidan. I utställningens tredje akt skildras två sidor av samma tid. 
Barocksalongernas överdåd ställs mot det enkla livet och den hotande skampålen.



Delar av referensgruppen från Santosskolan vid utställningens invigning, tillsammans med 
museipedagog Håkan Strömberg. Några i gruppen har då deltagit från åk 7 till åk 9. 

 

FunkTek-piloter tillsammans  
med personal från FunkTek och  
från Göteborgs stadsmuseum. 


