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Motivering 

Berättande 

Utställningens berättande och dramaturgi är en kombination av en grundlig och faktabaserad 

historisk utställning där relevant forskning om emigrationen presenteras i ny språkdräkt, men där 

besökaren också möter enskilda emigrantöden. Genom vårt rika arkivmaterial har vi lyft fram många 

emigranter som genom brev, dagböcker och annat arkivmaterial skildrar uppbrottet från 

hembygden, resan över Atlanten och livet i det nya landet. Vi har velat skapa en utställning där 

besökaren känner en närhet till enskilda emigranter för att på så sätt ge en mer ingående och 

trovärdig bild av emigrationen. 

Berättandet och dramaturgin har en tydlig pedagogisk kronologi med tematiska fördjupningar. 

Speciellt framtagna kartor och ett mycket stort bildmaterial knyter samman tid och plats och skapar 

en känsla av närvaro och där gestaltningen av arkivmaterial och unika föremål ger berättelsen om 

emigrationen en flerdimensionell upplevelse. Autenticiteten väcker känslor och en djupare förståelse 

för enskilda emigranters förhoppningar och framtidstro, men också hemlängtan, besvikelse och 

misslyckande. 

Gestaltning 

Besökaren följer en tydlig väg genom utställningen som ledsagar både kronologiskt och tematiskt. En 

inledande, illustrerad tidslinje i början ger överblick. Teman presenteras i moduler bestående av ett 

ram-system där bilder, texter och föremål placerats. Bilderna är bakbelysta och i bildskärmar 

”loopar” ytterligare bilder vilket ger modulerna extra liv. Fördjupningsskärmar finns i anslutning och 

besökaren styr själv flödet i dem. Ett antal interaktiva kartor visar exempelvis rutter över havet, 

restider mm för jämförelse. Filmer och texter kopplade till punkter på kartan styrs via pekskärm av 

besökaren. En vägg innehåller luckor med en bild på framsidan och en text på insidan, vilket väcker 

nyfikenhet och bidrar till egen aktivitet. Färgval och grafisk profil är enhetlig i såväl utställning som i 

marknadsföring.  

Publikvänlighet 

Utställningen erbjuder information på flera nivåer och genom olika medier. Här finns en 

introduktionsfilm, ett omfattande bildmaterial, audioguide samt fördjupningsskärmar med material 

som både fördjupar teman och tar upp aspekter som inte exponeras direkt i rummet. Arkivmaterial 

och föremål kompletterar och levandegör. En audioguide för barn i kombination med ett antal 

pedagogiska koffertar finns också på olika ställen i utställningen. Koffertarna visar exempel på hur 

packningen för emigranter kunde sett ut under olika tider och från olika samhällsnivåer. Materialet 

kan röras och kläder och annat prövas. 

Metod 

I arbetet har personal från olika discipliner bidragit med kunskap och underlag. Samarbetet mellan 

antikvarier, arkivarier, forskare, formgivare och utställningstekniker är ett arbetssätt som utvecklar 

utställningen som medium. Inte minst har nyttjandet av samlingar och arkiv i samspel med ny teknik 

utgjort en bärande del i planering och genomförande. Genom att visa en stor del arkivmaterial som 

exempelvis brev och foton, framträder samlingarnas och arkivens potential vilket bidrar till en 

flerdimensionell förmedling av historien. Det stärker också utställningen som en plattform för att visa 

på sammanhang och länkar mellan historiska skeden, världshändelser och personliga erfarenheter. 

 

 



Planritning och 3D-vy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Annika Svensson, Kim Lindstedt 
https://youtu.be/U7giFcMeD3w  

 

https://youtu.be/U7giFcMeD3w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivmaterial och föremål i samspel med 

ny utställningsteknik.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalmanuskript till tre av Vilhelm Mobergs utvandrarromaner. 

Pekskärm interagerar med väggprojektion. 


