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Jerry Rosengren planerar nästa utställning om Uppåkra, "Lund före Lund".

Kognition i åtanke i
jätteutställning
2009-07-01 17:27 (Uppdaterad 18:04) UPPÅKRA
Sveriges största utställning om järnåldern har börjat planeras. Den ska
stå klar 2014, och är en viktig del i Lunds kulturhuvudstadsansökan.
Det är Jerry Rosengren, tidigare museiarkeolog och numera antikvarie vid Lunds
Universitets Historiska Museum, som står för planeringen av den nya
utställningen, med namnet "Lund före Lund". Och i den tar han de tidigare
idéerna om kognition och kunskapsförmedling ett steg längre.
– Det började med att vi presenterade vår jubileumsutställning med en lång
text. Jag märkte att folk blev trötta och gick genom resten av utställningen på
tre minuter, berättar Jerry Rosengren.
Och därför ska kunskapen presenteras i trappform – lättillgängliga vackra
föremål skapar intresse för nästa nivå, där fragment berättar en del av historien
för den som tänker ett steg till. Och så vidare.
– Man kan inte tvinga någon att läsa. Det är bättre att stimulera till tanke. Vi
har en så segregerad informationskultur i dag, mellan akademiker och
allmänhet. Mycket akademisk text går inte att läsa ens av studenter i ämnet.
Det är en sådan sak vi tittar närmare på.
Den bronsfigur som fick internationell uppmärksamhet för sin likhet med Musse
Pigg, och som Skånskan var först i världen att berätta om, följer förstås med in i
nästa utställning. Och det finns mer att ta av. 25000 metallföremål har hittats
och fler upptäcks varje dag grävningarna pågår.
– Vi vill bygga in att utställningen ändras hela tiden. Den ska bytas ut när
något nytt sker. En viktig sak i Uppåkra Arkeologiska Centrum är att besökaren
kan följa föremålen från arkeolog till utställning. Det är helt unikt att allt sker på
plats.
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