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Berättelse/Dramaturgi

Utställningen är uppdelad i tre rum.
Rum I/ Historia = sant?: Animerad film ger den politiska och historiska bakgrunden till danskarnas  
invasion. Varför just då? Konfliktens parter. Hur händelserna har tolkats och hur tolkningarna har  
använts, historiebruk, visas med utgångspunkt i konstverken ”Valdemar Atterdag brandskattar Visby 
den 27 juli 1361” (Hellqvist 1882) och ”Vi på muren” (Erixson 1942/1943).

Rum II/ 27 juli 1361: En vandring genom händelsen. Den startar med danskarnas landstigning,  
kulminerar i slaget den 27 juli och avslutas med härjningarna på Gotland efteråt.

Rum III/ Hur vet vi?: Åskådliggör de källor som berättar vad som hände. Skriftliga källor, arkeologi, 
osteologi, material från utgrävningarna. Isotopanalyser av benfynd som berättar om geografiskt  
ursprung, levnadsvillkor och matvanor. Praktisk forskning – rekonstruktioner av vapen, rustningsdelar, 
kläder. Sägner som berättats genom generationer.

Bakom luckor förklaras historiska felaktigheter i Hellquist målning.



Gestaltning

Ett begränsat antal föremål framhäver berättelsen och dem som var med. Autenticiteten i de  
mänskliga kvarlevorna stärks av fiktiva historier, baserade på ny forskning.

Film och ljud från en rekonstruktion av slaget projiceras på montrarna och väggarna i rum två.

Texterna begränsas till graffitti på väggarna, fyra vepor och de 24 interaktiva skärmarnas rubriker.  
I skärmarna finns fördjupning och föremålsbilder, men besökaren kan lotsas genom berättelsen med 
hjälp av enbart rubrikerna.

Vandringen genom händelserna tar sin början när den danska hären närmar sig Gotland.



Publikvänlighet

Allt material i skärmarna är också åtkomligt via smarta telefoner, läsplattor och datorer. 

Formen har tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet för olika typer av funktionsnedsättningar.  

Interaktivitet: Testa rustningsdelar, öppna luckor, ta individuell ställning i politiska/moraliska frågor!

Olika lärstilar: Visuell (bilder, filmer, dokumentära filmklipp), auditiv (ljudsekvenser, inspelade  
sägner, historiska radioprogram), taktil (vapen, hjälmar, textil kan beröras och provas).

En lärarhandledning, som kopplar händelsen till vår tid, erbjuds alla skolbesök.

En specialgjord multimediaproduktion ställer besökaren mitt i slagets inferno.



Metod

Arbetsprocessen har följt två parallella spår, dels att gestalta den historiska händelsen, dels att visa på 
kopplingarna till vår tid. Diskussioner om innehåll och utformning har fått ta gott om tid.

Flera forskningsprojekt har gett konkreta resultat: isotopanalyser för att bestämma individers 
ursprung, textilanalys med mikroskopanalys, skadeanalys på ben, rekonstruktioner utifrån nya  
undersökningar av rustningsfragment.

Externa samarbeten med bland andra Gotlands museum, Battle of Wisby, Sveriges Television,  
Karolinska institutet, Uppsala universitet/Campus Gotland, Malmö Högskola, Humanistlaboratoriet/
Lunds universitet, Mästerby hembygdsförening.

Hur berättar vi om det ofattbara?



Det tredje rummet berättar om hur vi kan veta det vi vet.


