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BERÄTTELSE OCH DRAMATURGI

Det krig man trodde skulle vara över på några månader, utvecklades till en av mänsklighetens största katastrofer. 
Första världskriget - ett bortglömt och svårbegripligt krig med ett komplext händelseförlopp som lade grunden för det 
andra världskriget. Under slutet av 1800-talet hade nationalismen vuxit sig starkare i Europa och ur det närdes en vilja
att slåss för sitt fosterland. Det stora kriget är en utställning som på en liten yta berättar om krigets orsaker och följder 
på ett övergripande sätt. Vi använder utställningsmediet för att skapa upplevelse och känsla av första världskriget och 
öppna upp för reflektion. 

GESTALTNING

Första världskriget var ett fruktansvärt krig och Det stora kriget är därför gripande och otäck. Det är ett litet - nästintill  
klaustrofobiskt - utställningsrum. Träbänkarna som används vid skolvisningar är utformade för att vara obekväma. I 
lokalen hörs ett påträngande ljudspår som gestaltar krigets oväsen. Utställningen innehåller inga textskyltar, istället 
finns texterna i de tre bildspel som  visas på skärmar. På en vägg, täckt med säckväv, projiceras i hög takt 
dokumentära foton från kriget som ger en stroboskopisk känsla.  Vi har valt taktila material som bidrar med att skapa 
känsla. Väggarna är täckta med rostiga stålplank och rubrikskyltar är stencilerade på grova träplankor. 

PUBLIKVÄNLIGHET OCH PEDAGOGIK

Det stora kriget är lika mycket ett pedagogisk projekt som en utställning.  Flygvapenmuseum  vill få ungdomar på 
högstadiet och gymnasiet att utifrån första världskriget diskutera historiebruk och nationalism, samt dra paralleller till 
samhällsutvecklingen i vår egen samtid. Visningarna avslutas med att eleverna får fundera på hur vi kan undvika 
framtida krig. De får skriva ner sina reflektioner på en griffeltavla som sedan fotas av och visas på en skärm i 
utställningen för andra besökare att ta del av. Det pedagogiska programmet har varit starkt efterfrågat och lett till kloka
och viktiga samtal, även med elever som av sina lärare beskrivit som studieomotiverade. 

METOD

Utställningens inriktning påverkades av hur vi under våren såg att nationalistiska och högerextrema strömningar 
ökade i Europa. Under hösten har ämnet blivit allt mer aktuellt. Under produktionen har vi samarbetat med forskare 
inom ämnet och lärare på gymnasiet och högstadiet har medverkat i utformningen. Utställningen är anpassad för det 
pedagogiska programmet. Den är utformad som ett deltagarprojekt  och byggs hela tiden på med nytt material.  Det är
ett experiment där vi som museum  inte vet hur slutresultatet blir. 



Formen på rummet för tankarna till en skyttegrav



Bakom hålen i collageväggen gömmer sig föremål från kriget

Istället för textskyltar har korta texter vävts in i bildspel 



Bildskärm med ungdomars reflektioner



En klass  testar utställningen  innan invigning

Projektion med bilder som skiftar i ett pulserande tempo






