Utställningsmotivering
Vikings! The untold story

Vikings! – the untold story Produktion: Historiska museet, Stockholm och MuseumsPartner, Innsbruck i
samverkan med National Museums of Scotland. Utställningsperiod: National Museums of Scotland,
Edinburgh 18 januari – 5 maj 2013.
Berättelse/Dramaturgi Vikingen är en skandinavisk kändis. Men vad vet vi egentligen om de människor
vi kallar vikingar? Myten om den brutale krigaren har fått stor spridning, men inte kunskaper om
samhället och kulturen. Den internationellt turnerande utställningen Vikings! visar att våldsintriger bara
är en liten del av vikingatidens världar. Genom tematiska berättelser tonar ett samhälle fram med fokus
på människornas roller och relationer och på hur de fantastiska norröna sagorna är intimt
sammanflätade med vardagens arbete, liv och död.
Gestaltning Varje tema ramas in genom en modern formgivning som både kontraster mot och
symboliskt anknyter till historierna. Såväl montrar med föremål som texter är infogade i arkitekturen för
att besökaren ska kunna vandra runt i ett landskap som väcker fantasier om ett svunnet samhälle. På
National Museum of Scotland skapades en suggestiv atmosfär inramad av gröngrått skimrande väggar i
kontrast till scenografins bakbelysta text- och bildplattor. De drygt 500 artefakterna lyftes fram genom
punktbelysning i montrar med mörk bakgrund. Insprängt i varje utställningstema finns hands-on
aktiviteter, digitalt interaktiva spel och fördjupningar. Scenografins höjdpunkt är en unik
konstinstallation av fritt hängande nitar (originalföremål) som formar konturen av ett vikingaskepp.
Publikvänlighet För att möta en publik med varierade förkunskaper har texterna byggts upp runt korta
berättelser om människors olika roller genom livet, tro och mytologi, hantverkens hemligheter, ritualer
kring död och begravning, samt långväga kontakter i fred och krig. Pedagogiken är utarbetad med
hänsyn till olika lärstilar och för en åldersblandad publik från ca 10 år och uppåt. Här finns vändbara
plattor med bilder och information, rekonstruerade föremål och kläder att känna på. Här finns också
multi-touch skärmar för djupdykning i den nordiska mytologin, insikter i skeppsbygge och tidsfördriv
med ett vikingatida brädspel. Ett digitalt bord där besökaren kan utföra en arkeologisk utgrävning är
mycket uppskattat Utställningens lärandeeffekter har utvärderats genom en omfattande
besöksundersökning. Mer än 89% av besökarna har fått ny kunskap. Ungefär 75% har besvarat en öppen
fråga om vad de lärde sig. Svaren lyfter fram att vikingar inte var etnisk grupp, att samhället präglades av
rik kultur, samt att vikingarna producerade konstföremål av hög kvalitet. Besökarna poängterar också
att de fått nya insikter om vilka betydelsefulla roller kvinnorna hade och att kvinnorollerna kan kopplas
samman med många religiösa föremål. Produktionens målsättning att visa samhällets komplexitet
förmedlat med ett integrerat genusperspektiv har fått gott genomslag.
Metod Utställningen är producerad av Historiska museet i Stockholm tillsammans med det österrikiska
företaget MuseumsPartner. Historiska museet har stått för producentansvar inklusive projektledning,
ämnes- och föremålsexpertis, texter och pedagogik. Museumspartner bidrar med byggledning, insäljning
till mottagande museer och turnélogistik. Produktionen har varit utmanande och lärorik, inte minst med
tanke på samordning mellan många organisationer i olika länder. Arbetet har till stor del utförts på
distans, regelbundna fysiska möten har kompletterats med skypeavstämningar och mejlutbyte.

