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Forntidsresan – niotusen år av människors spår 
Nominering till Årets utställning 2021 

 

Forntidsresan efter invigningen i november 2021. Foto: Aesthetic Obstacles, CC-BY. 

 

Introduktion- en reviderad utställning  

Forntiden i Västernorrland är en ständigt levande och föränderlig berättelse, som 

måste hitta nya former och perspektiv för att förbli relevant. Basutställningen Syn 

för Sägen invigdes 1994 när museets huvudbyggnad stod klar. Sedan dess har den 

mer eller mindre stått orörd. 2019 tog museet de första stegen för att med 

begränsade resurser ta sig an den stora utmaningen att revidera utställningen.  

Av hållbarhetsskäl fanns ingen anledning att riva ut allt och bygga nytt. Tack vare en 

väl formgiven utställning har det varit möjligt att behålla grundläggande former och 

färger, och fokusera på att revidera och fördjupa innehåll och berättelse, och 

omforma besökarupplevelsen. 

 

I november 2021 invigdes den reviderade utställningen under namnet Forntidsresan 

– Niotusen år av människors spår. 
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Faktaruta Forntidsresan 
 
Namn: Forntidsresa – Niotusen år av människors spår 
Plats: Västernorrlands museum, bottenplan 

Produktionstid: Aktiv produktionstid drygt 12 månader 

Visningstid: Från 20 november 2021 och tillsvidare. 

Lokalens yta: 210 kvm (ritning, se Bilaga 1) 

Budget: ca 1,5 miljoner, inklusive extern formgivare, grafisk formgivare och tryck, 

materialkostnader, delproduktioner, fotograf, omkostnader lån av föremål, konservering samt 

utbyte av all belysning i lokalen. Ingår inte: Museets löner för medverkande personal samt lokal. 

Beställare: Västernorrlands museum. 

Utställningsteam: Mona Nilsson, utställningsproducent, Madeleine Nilsson, arkeolog, Anton 

Uvelius, arkeolog, Maria Lindeberg, arkeolog, Sandra Klingberg, antikvarie, Elin Lundin, 

antikvarie, Linnéa Sverkersson, konservator och föremålsansvarig, Sofia Eriksson-Bergström, 

pedagogisk utvecklare, Per Ahlenius, teknisk producent, Hans Erik Holmqvist, tekniker, Fredrik 

Nordlander, tekniker, Alf Rundqvist, tekniker, Peter Keijerhag, tekniker, Joakim Karsberg, IT-

samordnare, Robert Axner, kommunikationsansvarig, Christina Sollén, grafisk formgivare, Kajsa 

Hartig, avdelningschef Museiupplevelse och samlingar, projektledning. 

Externa medverkande 

Alexis Holmqvist, grafisk form, Kalle Holmqvist, texter, Aesthetic Obstacles (Alexis Holmqvist, Per 

Gantelius, Björn-Olle Rylander), spelet Crafthunter, Åsa Andersson Broms, illustration och 

utställningsform, Björn Granqvist, föremålsfotografi, Jan Dufva, konsult husmodell stenåldern, 

Oscar Nilsson, helkroppsrekonstruktion av stenålderskvinna, Helena Gjaerum, kläder till 

skulpturen, Fredrik Edström och Jesper Wallerborg Ivar Studios, hällristningsanimation, Sara 

Spånghagen, animerade filmer, Vilhelmina Jacobsson, speakerröst, Martin Skimutis och 

Christian Bjärgö, husmodell järnåldern, Hilde Opedal Nordby, järnåldersväv. 

Sakkunniga rådgivare 

Birgitta Ricklund, sameföreningen Orrestaare, Anita Forssell, sameföreningen Noerhtenaestie, 

Erik Norberg, Saemien Sijte, Markus Fjellström, Stockholms universitet, Jonas Monié Nordin, 

Stockholms universitet, Lars Lennart Forsberg, Universitetet i Bergen, Lars Göran Spång, 

forskare, David Loeffler, Umeå universitet, Peter Persson, Länsstyrelsen Västernorrland, Ola 

George, Länsstyrelsen Västernorrland, Lennart Vessberg, Naturinformation, Åsa Larsson 

Riksantikvarieämbetet. 

Expertfilmer 

Tove Hjorungdal, professor Göteborgs universitet, Stig Welinder, professor emeritus, 

Mittuniversitetet, Markus Fjellström, forskare Stockholms Universitet, Cajsa S Lund, forskare, 

musikarkeolog, Evert Baudou, professor emeritus, Umeå universitet, Thomas Eriksson, 

antikvarie, ansvarig för bronsålder, och äldre järnålder Statens historiska museer, Magnus 

Källström, forskare runor och runinskrifter, Riksantikvarieämbetet. 

Ljud, älg 

Oma riista, Finlands Viltcentral 

Kartor avsmältningsstadier istiden 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

 

Kontaktuppgifter 

Kajsa Hartig, avdelningschef Museiupplevelse och samlingar, kajsa.hartig@vnmuseum.se  

 

 

mailto:kajsa.hartig@vnmuseum.se
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Bakgrund: Revidera en befintlig utställning 

Utställningen Möten mellan älvarna byggdes 1994 med ett grundkoncept som då var 

helt nytt. I en dialog med forskare, sakkunniga, och konstnärer formades en 

utställning med titeln Möten mellan älvarna. Utställningen bestod av tre delar, 

stenålder, järnålder och bronsålder. En stor kåtaliknande struktur fanns placerad i 

rummet, som ett exempel på tidigt boende. En konstnärligt utformad vattentrappa 

symboliserade länets älvar och vatten. 

Föremål, ekofakter i form av skinn och naturmaterial och en cirkulär 

tidspresentation möttes i rummet. Varje socken i länet skulle kunna hitta föremål 

från sin plats i rummet. Texterna var mycket korta, fåtaliga och mestadels placerade 

inne i montrar. Upplevelsen av rummet, de vackert monterade föremålen, de 

konstnärliga tolkningarna/uttrycken och ljudet av levande vatten gav starka intryck. 

 
Utställningen Möten mellan älvarna som producerades 1994. Foto: Björn Granqvist, 

Västernorrlands museum. 

 

Eftersom utställningen som byggdes på 1990-talet var både vacker, innehållsrik och 

byggde på ett väl genomtänkt koncept, så ville det nya utställningsteamet ta tillvara 

detta. Dels eftersom det sågs som möjligt att bygga vidare på, dels också eftersom det 

ligger i linje med det hållbarhetstänk som krävs i dagens samhälle och museisektor. 

Samtidigt har detta också varit en utmaning, med publikens förväntan som fanns på 

en ny utställning efter mer än 30 år. 

 

Den ursprungliga utställningen Möten mellan älvarna. Foto: Björn Granqvist, Västernorrlands 

museum. 
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Även om den tidigare utställningen var vacker och full av intryck har många genom 

åren efterfrågat mer och lättillgänglig information, och mer kunskap. Det har krävts 

stor förkunskap för att förstå de ambitiösa och genomtänkta helheterna. Nya 

arkeologiska fynd från 1995 och framåt har saknats. En åldrande belysning medförde 

dessutom att rummet uppfattades som dunkelt och vilket gjorde att föremål och 

gestaltning inte kom till sin rätt. 

 

Berätta om Västernorrlands forntid på nytt 

 

En helkroppsrekonstruktion av en stenålderskvinna från Lagmansören i Medelpad bidrar till att 

minska trösklarna mellan föremål och besökare. Skulpturen anländer till utställningen i början av 

2022. Skulpturen produceras av Oscar Nilsson. Foto: Oscar Nilsson. 

 

 

Förändringarna i utställningen är många. Ett rikare kunskapsmaterial med helt nya 

texter grundade i ny forskning, delvis nya föremål och väl formgivna skyltar som 

smälter in men samtidigt skapar struktur och lockar till läsning. Människan finns 

närvarande i alla texter i syfte att skapa relevans för nutida besökare, men också i 

form av en kommande rekonstruktion av en stenålderskvinna i verklig storlek, som 

något försenad anländer till utställningen i februari 2022.  

Särskilt fokus har också varit att berätta barns forntidshistoria. De extremt många 

föremålen, cirka 1 000, har fått ny gestaltning, montering och belysning, i befintliga 

montrar som delvis flyttats till ny plats för en ny kronologisk helhetsupplevelse.  
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Ett av de mer fantasieggande föremålen som lyfts fram i utställningen, som tidigare gått de flesta 

besökare förbi. Foto: Björn Granqvist, Västernorrlands museum. 

I samband med att nya föremål och ny forskning lyfts fram har också samtida 

forskare fått bidra med sin expertis i form av filmade intervjuer. Syftet är att sätta 

föremålen i en kontext och skapa förståelse för hur kunskap genereras. En särskild 

kunskapsvägg har skapats på ett sådant sätt att den går att uppdatera med nya fynd, 

ny forskning och därmed hållas samtidsaktuell.  

Möjligheter till fördjupning finns på olika sätt. Exempelvis genom fem poddavsnitt 

öppnas möjligheten att snabbt skapa sig en bild av forntidens Västernorrland, men 

också stanna upp och utforska fynd och platser vid en karta i rummet.   

Utställningen har berikats med en rad nya möjligheter att ta till sig 

kunskapsinnehållet, ett interaktivt spel för barn och unga, animerade filmer, ny 

rumslig gestaltning, lättillgängliga texter osv. 

För barn och unga och för skolan har ett nytt pedagogiskt koncept tagits fram som 

bygger på museets nya pedagogiska strategi, som lyfter barns egna agens och som 

tydligare riktar pedagogiska insatser mot besökare såväl i utställningen och ett 

nyinrett pedagogiskt rum Pedagogiska verkstaden, som på webben och mot 

målgrupper på plats runt om i länet. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Motivering 

Ett nytt utställningskoncept erbjuder en mångfald av teknik, ny grafisk gestaltning 

ny forskning och möte med samtida arkeologisk verksamhet i en lättillgänglig och 

lustfylld utställning. Utställningens många ingångar väcker nyfikenhet hos 

besökarna oavsett ålder och förkunskaper. Barn leker och lär parallellt med äldre 

som vill fördjupa sig. Den tid som besökare vistas i rummet har ökat markant. 

Sakkunniga utanför museet genomför egna visningar i utställningsrummet. 

Forntidsresan har blivit en kunskapsnod, en plats att utforska och att hänga på, men 

också ett levande verktyg för museet att fortsätta utveckla berättelsen om 

Västernorrlands forntid. 

 

Montern om stenåldersboplatsen Bjästamon.  

 

Berättande 

Utställningstexterna bidrar till en dramaturgi som sätter svårbegripliga föremål i en 

relaterbar kontext, nämligen vardagslivet i Västernorrland under forntiden. Texterna 

hjälper besökaren också att förstå helheter och system. Klimat och mänsklig historia 

bildar en röd tråd i rummet. 
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Gestaltning 

Utställningen vänder sig till alla sinnen, syn, hörsel, taktilt och kinestetiskt, för att 

skapa en så flerstämmig upplevelse som möjligt. Fokus har varit att sänka tröskeln 

till ett svårbegripligt ämne. Genom mångfalden av uttryck och format, och hänsyn till 

olika former för lärande, erbjuds många nya ingångar till upplevelsen anpassade till 

besökarens ålder och intressen. Exempelvis genom en kronologisk fysisk upplevelse, 

ett spel med rummet som spelplan, en informationstät illustrerad vägg som ger 

snabb överblick över tidsepoker och människans utveckling, expertfilmer och 

animerad film för mindre barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nya texter och skyltar. 
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Interaktivitet erbjuds såväl vuxna som barn. Spelet Crafthunter erbjuder ett helt eget 

interaktivt gränssnitt till utställningens kunskapsinnehåll. Ny belysning i hela 

lokalen har varit en omfattande central insats för att förbättra besöksupplevelsen. 

Föremålsexponeringen har omarbetats för bättre synlighet och för att linjera med 

berättelsen. 

Den grafiska formen är en central del i såväl gestaltning som kunskapsupplevelse. 

Den håller samman det mest avancerade med det enklaste och det lekfulla i 

spelkonceptet. Tidslinjen återkommer i olika format i hela utställningen och i spelet.  

 

Återbrukade montrar, som fått ny placering. Föremålen har fått ny montering och ny belysning. 
 
 
 
Publikvänlighet 

Utställningen har nu en tydlig kronologisk berättelse. Tiden är organiserad både 

tematiskt och grafiskt så att den går att förstå och orientera sig i utan förkunskaper. 

Med korta läsvänliga texter går det snabbt att sätta sig in i ämnet. Människan 

synlighet i texterna skapar samtidsrelevans men också koppling till miljö och klimat. 

Samtliga ytor är i dag tillgänglighetsanpassade.  
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Spelet Crafthunter är ett slags kunskapspussel som fokuserar på att spelaren ska 

hitta information i utställningen för att färdigställa något. Spelet har rummet som 

spelplan och erbjuder både en digital och taktil upplevelse. Runt om i rummet sker 

mötet med det autentiska.  

 

Metod 

Revidering av en befintlig utställning med ett helt nytt utställningsteam, delvis med 

externa resurser, och samtidigt ha hela museiupplevelsen i fokus, har förutsatt arbete 

i en grupp med kompetens på tvärs och våga utveckla lösningar längs vägen. Täta 

möten har möjliggjort utveckling av utställningen i dialog med såväl formgivare på 

distans som interna sakkunniga.   

Centralt för kunskapsinnehållet har varit att hela tiden arbeta nära experter som fått 

ge synpunkter och bidra med nya perspektiv. Extra angeläget har varit att samarbeta 

med expertis på området samisk forntid, där ett litet men viktigt steg kunnat tas 

framåt.  

 

 

Bilagor 

1. Kunskapslandet på museets webbplats 

https://vnmuseum.se/kunskapslandet/forntid/  

 

2. För lärare och skola på museets webbplats 

https://vnmuseum.se/for-skolan-2/forntid-for-larare/  

(Arbete pågår med slutförandet av dessa sidor) 

https://vnmuseum.se/kunskapslandet/forntid/
https://vnmuseum.se/for-skolan-2/forntid-for-larare/
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3. KulturPunkt – museets mediaguide, forntidsspåret 

https://kulturpunkt.org/se/museum/105/group/885  

 

4. Forntidsfilmer för barn och vuxna på Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM_b3a9STFAU7KX6aJNg71w2kXDhcbI

QY  

 

4. Ritning över utställningslokalen 

 

 

 

 

 

 

https://kulturpunkt.org/se/museum/105/group/885
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM_b3a9STFAU7KX6aJNg71w2kXDhcbIQY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM_b3a9STFAU7KX6aJNg71w2kXDhcbIQY
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5. Bilder 
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