Magiska tidsresor
Förskola/Skola: Ytternäs skola
Kontaktperson: Krister Norrgrann
Tel:
Fax:
Årskurs:
Adress:
1-6
Kontaktperson museet: Tina Lindström
Plats: Badhusparken, Mariehamn
Kostnad:

Datum:
24/4 2002

Tidsomfång: 08.30-14.15

Antal elever: 260 elever

Flickor:

Pojkar:

Rollfördelning vuxna
Man
Dr Hoving - Ebbe Westergren
Hantverkare Tallkvist - Peter Dyvik
Kapellmästare C Weber i Müller-Berghaus
orkester - Krister Norrgrann
Fotograf Bodner Arkitekten Lars Sonck -

Kvinna
Kokerskan Anna på badhusrestaurangen - Tina
Lindström
Kokerska - Lisbeth Eriksson, skolan
Överstinnan Aurora Karamzin - skådespelare/
förälder
Doktorinnan Hoving Baderskor Skomakarhustru Lovisa Forsman - Siw K-H

Tidsplanering: 6.30 Samling på plats för vuxna ledare samt KLM
8.30-9.00 Eleverna anländer, byter om i "nya restaurangen", flera lärare hjälper till
9.45 Anna kokerska leder "riten" och vi backar i tiden
10.00 Dr Hoving samlar alla till en gemensam morgonsamling
10.15 Verksamhetsansvariga presenterar sig kort och tar eleverna med till sin verksamhet
11.30 Hälften av eleverna äter, jämna grupper
12.00 Resterande elever äter, udda grupper
12.45 Överstinnan anländer, kaffe och uppvisning
13.40 Dr Hoving avslutar dagen, vi reser tillbaka till nutid, omklädning
14.15 Slut, bussar tillbaka till skolan, diskning på skolan, kort utvärdering med lärarna
Adress:
Besöksadress:
Box 104
Skeppsbrogatan 51
391 21 Kalmar

Telefon:
0480-45 13 84
Mobil:
070-672 94 03

Fax:
Bankgiro:
0480-45 13 65
435-7232
E-post:
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

Postgiro:
791100-1

Ansvarsfördelning
Verksamheter

Material/rekvisita

A. Musik och rörelse:
1.Linggymnastik
2.Idrott: spjut, tyngdlyftning, längdhopp,
dragkamp mm
3.Sång och lek
4.Dans och lek

KLM:
Tar med samtliga
redskap och
rekvisita

Ansvarig

Skola/förskola:
Kollar inomhus lokal EW/KLM,
i doktorsvillan
skolan
Skolan
Skolan
Skolan

Silkespapper,
kräppapper, ståltråd,
saxar, hård kartong,
svart plakatfärg,
penslar mm

Skolan

2.Göra snurrebockar, såga ved

Material till
snurrorna, knivar
och förkläden, såg
och sågbock mm

PD/KLM

3a.Stoppa strumpor, brodera,riva mattrasor
mm
3b.Göra lusplattor

Material till
stickning, brodyr

Skolan

B. Hantverk
1.Utsmyckning

Skolan tar med mtl
Sjömanskista

4.Sjömaning

Tvättgryta att
tillverka soppan i ,
skärbrädor, knivar
och all utrustn till
maten, smörkärnor,
senapsingredienser,
baljor mm

C. Hushållsgöromål
Laga köttsoppa, skära grönsaker
1.Skära bröd/ skrubba potatis
2.Duka och diska
3.Kärna smör
Göra senap
4.Mala och koka kaffe
5.Bära och värma vatten
Stryka gardiner

Kläder till 200 barn
och 50 vuxna.
Kläder till Aurora
Karamzin

Skolan
Ingredienser till
TL/KLM
soppan, brödlimpor Lisbeth
att skära upp, smör,
Skolan
kallt kött att ha på
smörgåsarna,
grädden och
gräddfilen till
smörtillverkningen.
6 dl vispgrädde+3 dl
gräddfil till en
omgång smör,
färdigköpt smör
All porslin, dukar

6.Tälja knivar, leva, skedar
7 o 8.Hugga ved, bära ris och kratta

Sked, kniv o mtrl
fixar skolan

Skolan ansvarar för tillstånd att låna spis och
gympalokaler i Doktorsvillan, eldningstillstånd, lokal att byta om i, sidoaktörer,
kontakt med press.
TL/KLM

Bord och bänkar

Adress:
Besöksadress:
Box 104
Skeppsbrogatan 51
391 21 Kalmar

Telefon:
0480-45 13 84
Mobil:
070-672 94 03

Skolan

Fax:
Bankgiro:
0480-45 13 65
435-7232
E-post:
tina.lindstrom@kalmarlansmuseum.se

Postgiro:
791100-1

Introduktion/Scenario
Firande av Aurora Karamzins 92-årsdag i Badhusparken år 1900
Året är 1900 och överstinnan Aurora Karamzin har valt att fira sin 92 åriga födelsedag i Mariehamn
på Åland. En stor festlighet arrangeras av föreståndaren för badhuset, Dr Hoving, som är nära vän
med överstinnan. Det skall bli många överraskningar för överstinnan med dans och musik,
uppvisningar och tal. Dr Hoving behöver hjälp och har därför bjudit in alla skolbarn i och omkring
Mariehamn att delta i festligheterna i badhusparken och hylla överstinnan Karamzin.
Introduktion i skolan och i badhusparken
När rektorn på Ytternäs skola, Krister Norrgrann, går igenom gamla arkiv på skolan hittar han ett
brev från Dr Hoving, daterat år 1900. Brevet är en inbjudan till alla skolbarn i Mariehamn med
omnejd att delta i firandet av överstinnan Aurora Karamzins 92-åriga födelsedag. Detta skall ske i
badhusparken onsdagen den 24 april 1900. "Tänk om elever och lärare på skolan skulle våga sig
dit? Kanske brevet äger en magisk kraft." Skolan bestämmer sig för att ta med brevet och besöka
badhusparken.
När de kommer till badhusparken går de till "nya restaurangen ". Där finns en hel del äldre kläder
och man börjar genast byta om. När alla är ombytta kommer en gammal kvinna fram. Hon heter
Anna och arbetar på restaurangen som kokerska. Kvinnan berättar om ngt spännande som hon varit
med om på morgonen .. .. .. .. ..
Verksamheter:
Dr Hoving tar emot. Morgonsamling med psalm, bibeltext och bön/ Fader vår.
Eleverna är indelade i 24 grupper för verksamheterna
När överstinnan kommer ställer hon sig på ett litet podium. Dr Hoving utbringar hurrarop och håller
ett kort tal till överstinnan. Alla sjunger "Vårt land, vårt land".
Förslag till uppvisningar för överstinnan:
diktläsning,
sång och dansuppvisningar,
en grupp visar Linggymnastik,
manskören sjunger,
en eller flera baderskor kommer för att tacka överstinnan för donationen, (KLM kan ordna en
uppsättning kläder till en baderska) ,
Tacktal från Aurora (Ebbe skriver manus)
Dr Hoving avslutar och hornorkestern spelar under tiden överstinnan lämnar sällskapet.
Tidsresa och alla byter om till nutidskläder.
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VÄLKOMNA!
hälsar
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