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Berättelse/Dramaturgi

Den här utställningen handlar om 1700-talsmänniskan i rörelsen, utifrån exemplet 
Ostindiefararna. Genom att följa hur en viss grupp människor rörde sig, och vilka möten 
de hade med andra, kan man väcka tankar om både främlingar och interkulturella möten. 

Vem är en främling, var är den det, och för vem? Det är inte givet vem som reser ut, och 
huruvida mötet sker mellan en grupp som är hemma och en grupp som reser, eller 
mellan personer som alla är i rörelse på flera olika sätt. 

Centralt för utställningen är alltså att genom ett fokus på pluralitet – hur många olika 
möten, och hur många olika personer i en mängd olika positioner som möttes – bryta upp 
kategorier som ’vi’ och ’dem’, ifrågasätta både vem som är en ’främling’ samt hur ett inter-
kulturellt ’möte’ går till.

Fotograf samtliga fotografier i dokumentet: Anneli Karlsson/SMM



Gestaltning

Utställningen är uppbyggd som en resa, och just som under skeppens resa så finns det ett 
antal nedslag – hamnar – som gradvis för oss genom berättelsen i rummet och i tiden. 
Dessa nedslag, denna tid i hamnarna, blir bilder av sju mycket olika slags möten och 
händelser. Det är viktigt att understryka hur mångsidiga de är – de flesta möten har dess-
utom fler än två sidor. 

Det är också viktigt att visa att det pågår historiska processer under tiden mellan de olika 
nedslagen, det vill säga till havs. Tiden mellan hamnarna medan skeppet var på väg var 
inte tom på mening. Tvärtom, under denna tid skedde möten och utbyten ombord på 
skeppet, och mellan olika skepp som möttes. 

Visuellt knyter vi ihop de olika nedslagen, just för att visa att skeppens rutter var dåtidens 
motorvägar, dessa skepp var inte som isolerade bubblor i en stort och tomt intet, utan 
relaterade hela tiden till varandra, till det de mötte och till det de lämnat efter sig.



Publikvänlighet

Utställningen vänder sig till Museets primära målgrupper: 
Barnfamiljen med barn mellan 9 – 12 år, förskolor och skolklasser. Ett pedagogiskt 
program och ett visningskoncept för familjevisningar av utställningen har tagits fram. 

Interaktion är en viktig del av utställningens pedagogik. Besökare ges möjlighet till 
att känna, lukta, lyssna, se och samtala med varandra i utställningens olika delar.



Metod

Löpande genom resan, alltså på samtliga nedslag samt under tiden mellan dem, diskuterar 
utställningen ett antal olika aspekter av den här färden, och de här mötena. 
Dessa inkluderar:
* Klass (alla har inte samma resa, eller samma möten)
* Rum (det sker en ständig växling mellan trängsel och rymd)
* Etnicitet/nationalitet (blandade besättningar från start, inte ett homogent ”vi”) 
* Det dagliga livet (arbete, mat, relationer och möjlighet att lämna fartyget)
* Med vilka mål reser man ut (vetenskap, äktenskap, karriär eller äventyrslusta)

För att uppmärksamma hur 1700-talets beskrivning av kontakten med nya kulturer och 
människor skiljer sig från dagens har vi aktivt arbetat med demokratiagenterna Barakat 
Ghebrehawariat och Tirhas Tesfay. Både genom seminarium tillsammans med alla som 
arbetade med produktion och de som skall förmedla utställningens innehåll i visningar 
och annan programverksamhet, men också i all textproduktion.




