”Kunskap är makt, hur använder du din?”
Ladda samlingarna med samtid – en workshop på Skoklosters Slott den 17 april 2015

Ladda samlingarna med samtid!
Samtidens blick laddar det förflutna med ny betydelse. Vi arbetar med föremål ur samlingarna på
Skoklosters Slott, diskuterar deras historiska relevans och söker paralleller i samtiden. Fakta och
fördjupning hittar vi i LSH:s egna databaser och andra källor. Det vi kommer fram till blir budskap och
berättelser som vi anpassar till olika sammanhang, gärna digitala – kanske ett manus till en film att lägga ut
på Youtube, en webbpresentation eller en modell av en utställningsmiljö?
Föremålslista
1. Planetsystem
2. Uppstoppade fåglar
3. Lapptrumma
4. Resebläckhorn och penna samt fodral
5. Miniatyrporträtt Gustav III
6. Orbis Sensualium Pictus
7. Helvetesmaskin
8. Lantmätarkedja

Inv.nr
10638
13675-13691
13722
195 (+ brev)
265
IV.36.22
7328
10594

Citat från dagen
”Kan man göra en ... vänta lite, nu tog jag en egen skärmdump på den där, jag messar den till dig!”
”Vilken profilbild skulle Linné haft på Facebook?”
”Det är ju kanon med hundringen! Linné med två plantor som han tecknat?”

”Det finns alldeles för lite glitter!”
”Vad var det jag skulle slå upp nu igen? Gustav III, tryckfrihetsförordningen!”
”Tänk en reproduktion av trolltrumman i form av en chipsskål?”

”Vi hittade den röda tråden!”
”Kan man koppla det till dagens ... nä ok!”

”Det här franska var status på 1700-talet och sedan kom revolutionen, men vart tar det vägen nu?”
”Kan vi ta skrivdonet både i början och i slutet”
”Polcirkeln är snarare ett astronomiskt fenomen än ett geodetiskt, låter ju spännande! Vi kanske har någonting
där!”

”Om vi ska fullfölja vår logik måste vi välja Sydamerika. Jag var inne på Arabien, ja, men logiskt blir det inte!”
”Såvitt jag vet så tog man trummorna och brände dem”
”Svenska, danska och norska präster reste runt i Sappmi för att kristna samerna och se till att trummorna förstördes
eller föra dem till museum – kan det vara så den kom hit?”
”De tog den tillbaka och lät den förmultna. Men det var ju det den skulle göra! Skulpturerna som IS förstörde var
gjorda i sten, de skulle hålla för evigt. Trolltrumman skulle ju också ha förstörts, rättfärdigar det att den stals?”

Presentationer från de fem grupperna
Ett pedagogiskt program:

”Religion och vetenskap – vem bestämmer vad du ska tro?

Samerna skulle kristnas, och många av dem trodde på spåtrummans kraft. De trummor som fanns kvar i
norra Sverige förstördes medan de som tagits till södra Sverige bevarades. I dag är det många samer som
känner stark skepsis inför tanken på att börja använda spåtrummorna igen. Planetarium, står för något
vetenskapligt, men vad föremålen egentligen representerar vet vi inte. Föremålen blir en del av Skoklosters
barnverkstad.
Plats: Skoklosters barnverkstad
Monter med föremål och text
Material för tillverkning av trumma, polarcirkel/planetsystem
Hur såg gemene man på astronomen och lantmätaren – var det trolldom för en del?
Vilka konsekvenser hade det som kallades utveckling för samerna? Man mätte, gjorde gränser, ägde
landområden.

En Facebook-profil:

”Bilden Af Dig”

Välkommen att besöka ett digitalt bildlabb. Utforska din historiska identitet i dag. Om du levt för 100 år
sedan, vad hade du haft för profilbild? Om Gustav III levt i dag, vad hade han haft för bakgrundsbild?
En tanke är att utveckla idén till ett pedagogiskt program, kanske för högstadieklasser i ett samarbete
mellan bildämnet och historia. Deltagarna skulle till exempel kunna välja två historiska föremål som
representerar den man är i dag – alternativt en historisk person – och presentera på Facebook.

Ett filmmanus:

”Kunskap är makt, hur använder du din?”
(Barn som skriver sitt namn, adress, ort, land, världsdel, planet osv. )
- Vad kan vi veta? Hur kan vi veta? Vad är det vi vet när vi vet?
- Genom alla tider har människan försökt att förstå vår tillvaro, rymden, jorden, naturen och människans
plats i allt detta.
- På 1600-talet kom den mest spridda och tryckta läroboken i Europa efter medeltiden: Orbis ... Av
Komenius, den moderna pedagogikens fader. (Bild: läroboken)
- Vi kunde inte resa ut i rymden, men vi kunde nu se ut i rymden med den nya tekniska uppfinningen
teleskopet. Vi skapade modeller av det vi såg, som det här planetsystemet. (bild: planet)
- Men vi kan nu resa runt i världen, för vi har fått kunskap om hur vi gör kartor. Med hjälp av nya
instrument kan vi kartlägga den. (Lantmäteriutrustning)
- naturvetenskapliga expeditioner genomförs, fåglar, örter, djur - allt skulle kategoriseras och artbestämmas
(fågeln)
Vi förstår att världen är större.
- men det är inte alltid kunskap används till att förbättra världen ... Gustav III gjorde inskränkningar i
tryckfrihetsförordningen 1772. (G III)
- samtidigt får vi i Sverige en allt mer skriv- och läskunnig befolkning, tack vare kyrkans vilja att få folket
att förstå Guds ord. Men vad hände med de som inte föll inom ramen? (Bläcket)
-Samerna tvingades in i den svenska statsreligionen och fick inte längre utöva sin tro.(Trumman) Först
1952 får vi religionsfrihet i Sverige.
- det här är en tidsinställd bomb, helvetesmaskinen från 1600-talet. Bomben som aldrig sprängdes. För att
den inte ska sprängas behövs en ständig kunskap och det förutsätter mänskliga fri och rättigheter.
stanna aldrig upp! var nyfiken!
- kunskap är makt, hur använder du din?

Ett instagram-inlägg:

”Vem berättar för oss om evighetens gränser?”

”Non est mortale quod opto – Det är inte det förgängliga som jag eftersträvar”
Detta valspråk antogs av Carl Gustaf Wrangel.
Andemeningen med hans valspråk svävar över de tre föremål vi har valt ut, mätkedjan, planetariet och
spåtrumman.
Allt handlar om att undersöka, upptäcka och kontrollera världen.
Människor är sökare, man söker inom sig och i sin omvärld.
Människan blickar utåt så långt det bara går, har blickat utåt och kommer antagligen att blicka utåt även i
framtiden.
Ole Römer kom på 1600-talet fram till att ljusets hastighet är mätbar.
Evigheten är kanske precis som ljusets hastighet: mätbar.
Men vem är budbäraren som kommer komma till oss och berätta om evighetens gränser?

En utställning:

”Stylus & status”

Människor har alltid omgett sitt skrivande med statussymboler. Utställningen handlar om skrivdon som
statusmarkörer och om skrivkonsten som parentes i historien. Här finns världens dyraste Iphone och
Iphoneskal tillsammans med Marie Antoinettes penna. Missa inte Zlatans och prinsessan Victorias Iphone
samt diverse andra kändistelefoner. I butiken kan du köpa ett fodral av ödleskinn att pimpa dag din
Iphone, liksom Marie Antoinette förvarade sitt bläckhorn i ett fodral av ödleskinn. Barnen kan skapa och
pimpa sina egna Iphonefodral i barnverkstaden, och skapa fonter för digital skrift utifrån 1800talshandskrifter.

Workshoppen ”Ladda samlingarna med samtid” genomfördes under Vårmötet 2015 och var ett samarbete
mellan Livrustkammaren med Skoklosters slott och stiftelsen Hallwylska museet (LSH) och
Riksutställningar
Workshopledare:
Mårten Janson
På plats fanns också:
Gösta Sandell, LSH
Ann-Cathrine Rothlind, LSH
Linnéa Karlberg, LSH
Emma Reimfelt, LSH
Mathias Strömer, Riksutställningar
www.lsh.se
www.riksutstallningar.se
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