ÅRETS UTSTÄLLNING 2018
•
•
•

Utställningen visar eländet i ett ofta glorifierat skede av vår historia.
Karolinerna blev så levande och de kvarvarande upphittade tänderna och resterna av kläder tog tag i
mig. Karolineränkornas liv var också en ny vinkel av kriget som jag inte tänkt på.
Rörande och uppskakande historia - människoöden som berör.

Ur Gästboken

Utställningens titel: KAROLINER & KONFLIKTER
Placering/plats: JAMTLI, Östersund
Varaktighet: 21 oktober 2018 – 10 mars 2019
Budget: SEK 130 000
Kontaktperson : Jeanette Wahl, 070-5639512, jeanette.wahl@jamtli.com
ARBETSGRUPP :
Anders Hansson, chefsarkeolog på Jamtli. Författare till boken ”Armfeldts karoliner” mfl skrifter.
Jeanette Wahl, utställningsproducent och programläggare.
Magnus Stafverfeldt, museipedagog.
Magnus Bohman, Krister Lundström, Marianne von Essen – utställningstekniker.
Håkan Strömqvist, Ola Rockberg - fotografer.
Samt en inledande diskussionsgrupp - då även flera pedagoger och föremålsansvariga på museet
deltog. (Malin Bäckström, Henric Tungström, B-O Henriksson, Mikael Andersson, Bengt Nordqvist,
Viktoria Arvidsson).

MOTIVERING
BERÄTTELSE/DRAMATURGI
Del 1 Karolinernas dödsmarsch
Sverige är en stormakt i krig.
Krigen är så vanliga att en av tre män dör som soldat.
1718 samlar Karl XII sina soldater, karolinerna, för att erövra Norge.
Den jämtländska armén, 10.000 soldater, ska tåga mot Trondheim.
Allt som allt ska fälttåget ta sex veckor. Det tar flera månader.
Erövringen misslyckas. Kungen är död.
De utmattade soldaternas återtåg över fjällen startar på nyåret 1718.
Det blåser upp till storm.
3000 soldater dör i snöstormen i gränsfjällen mellan Sverige och Norge.
En introduktion ger När, Var, Hur, Vem, Varför - samtidigt ljuder en fanfar i rummet. En
uppfordrande stridsmarsch och du står öga mot öga med sex karoliner på väg ut i fält.
En öppen ödslig yta – som svart is med drivsnö - möter så besökaren. Platsen är omgiven av
foton på en fjällvärld i storm. Vinden viner.
Upplysta i en monter visas åtta enkla trälådor med arkeologiska fynd från en karolinergrav
Spillrorna efter den jämtländska armén. Föremålen har aldrig tidigare varit utställda.
Rummet har en sakral stämning. En änglakör sjunger en sorgesång.
Del 2 Möt de som var med
Anfallet mot Trondheim innebar en personlig katastrof för många familjer. Barn förlorade sin far och
änkorna fick leva ett slitsamt liv. Bygden fick svårt att överleva.
Här återser besökaren de soldater som de mötte på väg ut i strid inledningsvis. I fem separata rum
presenteras dessa verkliga människor och deras familjer. De som överlevde och de som dog.

Del 3 Debattrum
Varför anfaller vi inte Norge idag? >Ett bildspel ställer frågan på sin spets genom att jämföra
ländernas tillgångar och krigsberedskap
2017 dog 90358 människor i världen i stridsrelaterade händelser >Fakta om världens konflikter
Vad handlar en diskussion om som gör dig upprörd? >Konfliktsnurran
Kommer din vilja fram eller hindras den av någon? >Välj väg/konfrontera den egna konflikträdslan
Vad krävs för att undvika nya konflikter i världen? >Visa med hjälp av knappar på en ljustavla
GESTALTNING
Hur skapar man empati för soldater som dött i krig för 300 år sedan?
Gestaltningens utgångspunkt är kontrastverkan. Från militärhistoriens vackraste uniformer och
fanfarer till krigets konsekvenser på två minuter.
Ett golv av takpapp dämpar stegen på ”dödens fält”, förstärkt av en mäktig kör som sjunger en
sorgesång skapas en ödesmättad stämning. Effekten blir att besökarna stannar upp och dras till de
upplysta sorgliga resterna efter karolinerna. Det här är vad som blev kvar.
Aktörer agerade de människor som skildras i människoödena, fotograferades i helfigur
och placerades som ”klippdockor” ovanpå foton av miljöer från 1700-talet. Detta för att lyfta dem
både som verkliga och illustrera deras för tiden opåverkbara öde.
Färgsättningen är genomgående blå och svart med undantag av Debattrummet som
ska bryta av och bjuda in till aktivitet, där dominerar röda toner.
METOD
Skildra verkliga människoöden. Nära samarbete mellan ämnesansvarig arkeolog och formgivare.
Skapa en upplevelse som kan fungera för målgrupper med väsentligt olika kunskapsnivå.
Unika föremål och berättelser för de redan intresserade. Tydlig berättelse och emotionell insikt för
ny publik.
PUBLIKVÄNLIGHET
De interaktiva stationerna bjuder på ett okomplicerat sätt in till diskussion och passar för barn och
vuxna att göra tillsammans. Texterna finns även att lyssna på i lurar.
I en faktastation erbjuds fördjupning.
Program med rollspel, musik, teater, tema kläder, föredrag och skolprogram för årskurs 4 – gymn har
producerats.
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