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DE BRUTNA MÖNSTREN – Hälsinglands museum 
 
 
Berättelse/dramaturgi: Hur är berättelsen i utställningen uppbyggd?Berättelse/dramaturgi: Hur är berättelsen i utställningen uppbyggd?Berättelse/dramaturgi: Hur är berättelsen i utställningen uppbyggd?Berättelse/dramaturgi: Hur är berättelsen i utställningen uppbyggd?    

    
”De brutna mönstren” är en bred samhällsberättelse om textilens roll och betydelse i Hälsingland, Sverige, 
världen. En helhet med historia, mentalitet och människa, gestaltande ett skeende från medeltid till nutid. 

Final med samtidsdiskussionen om makt, kropp, identitet och samhälle. 

Gestaltning: Scenografi, grafisk form, bild, ljus, text och teknik.Gestaltning: Scenografi, grafisk form, bild, ljus, text och teknik.Gestaltning: Scenografi, grafisk form, bild, ljus, text och teknik.Gestaltning: Scenografi, grafisk form, bild, ljus, text och teknik.    

Utställningen är utformad i tre större salar med en genomgående ljus scenografi. Ett rikt föremålsurval i 

montrar samspelar med respektive sals berättelse, bildmontage, film, dramatiseringar (ljudduschar), och 

konstnärliga installationer. Omfattande studiesamlingar under montrarna.  

Sal 1Sal 1Sal 1Sal 1 introducerar med en scenografi om energins betydelse, stora vattenhjul och kugghjul för besökaren in i 

berättelsen, olika maskiner leder vidare. En pendel mellan tradition och modernitet, traditionens linhantering 

bland bönderna förnyas genom manufaktur och industri vilka i sin tur blir nya traditioner.  

Sal 2Sal 2Sal 2Sal 2 vrider perspektivet: nationella ideal och politiska strävanden i genom en av hemslöjdsrörelsens 

portalfigurer, Stina Rodenstam i Hudiksvall. En borgerlig salong bilden av hur modernitet och tradition 

uppträder vid sekelskiftet 1900. Rodenstams samhälleliga insats omfattade också striden för kvinnlig rösträtt, 

filantropi och grundandet av en hushållsskola för unga flickor i Hudiksvall.  

Sal 3Sal 3Sal 3Sal 3 låter textilen möta frågorna om makt, kropp, idéer och existens. Centralt placerad finns en stor monter 

där en grupp manliga rockar är makten och maktens problem. Andra spår gestaltar födelse och död i textila 

sammanhang. Identitetsfrågan är en 2 timmar lång film där människor klär på sig; olika åldrar, yrken, kön och 

olika identitet.  

Ett idérumidérumidérumidérum i sal 3 håller utställningen uppdaterad, just nu en installation om reklamens kvinnofientliga estetik.  

Publikvänlighet: Tillgänglighet och utställningspedagogik.Publikvänlighet: Tillgänglighet och utställningspedagogik.Publikvänlighet: Tillgänglighet och utställningspedagogik.Publikvänlighet: Tillgänglighet och utställningspedagogik.    

Utställningens samtliga salar kan nås genom hiss och rullstolar kan ta sig fram i varje sal. Egenpedagogiken 

omfattar texter i olika nivåer, filmer, ljud, foto. Visningar både till barn och unga (skola) samt 

specialintresserade har inletts och pedagogiska program, om exvis. arbetsvillkor, hållbart samhälle, identitet 

utarbetas nu. Målsättningen har varit att vidga målgruppen för ett traditionellt ”kvinnligt” område genom en 

bredare samhällsberättelse om bl.a. teknik och produktionsvillkoren.  
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Metod: Metodutveckling och arbetsprocess.Metod: Metodutveckling och arbetsprocess.Metod: Metodutveckling och arbetsprocess.Metod: Metodutveckling och arbetsprocess.    
    
Utställningsprocessen har varat i mer än två år och engagerat hela museets personal samt extern expertis. 
Kunskapsinsamling, idédiskussioner, undersökningar och föremålsurval har processats i större och mindre 
grupper genom hela planerings- och byggtiden. Det har förankrat utställningen, ökat kompetensen och 
möjligheten att fler deltar i utställningens pedagogik. Improvisationer och konstnärlig frihet har upprätthållits 
gentemot grundidéerna.  
 

 

Gunilla Stenberg 
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Sal 1 med förrum 
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Sal 2 
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Sal 3 
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Istället för en bild som gestaltar människa och kläder vill vi visa en trailer från filmen som 
visas i sal 3.  www.halsinglandsmuseum.se  


