Världsutställningen om det ”osänkbara” skeppet Titanic visas i Uppsala.
Titanic – ett av världens mest kända fartyg, vars öde då prydde förstasidorna på världens alla tidningar. I Uppsala pågår just nu
en utställning som tar dig ombord så att du får ta del av miljöer och livsöden. folk o folk har besökt Titanic The Exhibition.

Allt börjar med att besökaren får gå över landgången och stiga vidare in i utställningen om världens mest mytomspunna skepp –
Titanic. Vi förses med hörlurar och en liten manick med vilken vi kan styra volymen och trycka på stopp om det behövs.
När hörlurarna sitter på plats på huvudet hörs Titanics autentiska tuta. Det känns mäktigt på något sätt. Det var alltså så här hon
lät när hon la ut från Southamptons hamn den 10 april 1912 för att först ta sig till Cherbourg i Frankrike och därefter Queenstown
(i dag Cobh) på Irland för att hämta upp fler passagerare.

”Roses” halsband fanns ombord

Den 11 april lämnade Titanic Europa och stävade ut på Atlanten med fören
vänd mot slutdestinationen New York. Som vi alla vet kom Titanic aldrig fram.
Strax innan midnatt den 14 april krockade hon med ett isberg och två timmar
och 40 minuter senare sjönk världens största och osänkbara passagerarfartyg
till botten. 1495 människor dog den natten.
En behaglig berättarröst tar oss i egen takt runt monter för monter i den
mörkbelagda utställningslokalen. Efteråt får vi veta att den dämpade
belysningen beror på att alla brev och dokument från de omkomna och
överlevande inte ska blekas och förstöras.
I bakgrunden hörs musik – ett otal olika versioner av titellåten från den berömda
filmen om kärlekssagan mellan Rose och Jack som utspelade sig på Titanic.
Rose och Jack är fiktiva personer, men det sägs att manusförfattaren och
regissören James Cameron inspirerats av halsbandet som den unga kvinnan
Kate Phillips fick av sin arbetsgivare, Henry Morley, ombord på Titanic. Trots att
han redan var gift inledde de en affär och var på väg att starta ett nytt liv
tillsammans på andra sidan Atlanten. Hon var gravid, överlevde och födde en
dotter. Han följde med skeppet ned i djupet.

Överlevares och omkomnas historier
Besökarna på Titanic The Exhibition får ta del av massor av livsöden, både om
passagerare som överlevt, men framför allt handlar det om dem som förliste. Vi
får också veta mer om tiden innan – om hur direktörerna för White Star Line
några år tidigare suttit och planerat att bygga världens största och lyxigaste
passagerarfartyg Titanic samt systerskeppet RMS Olympic.
Vi får höra talas om några av alla de svenskars livsöden som fanns med på
Titanic. Svenska var det andra största språket ombord.
Återkommande i alla historier och brev är den enorma lyx som omgav Titanic.
Även andra- och tredjeklasshytter höll betydligt högre standard än vad som var
vanligt vid den tiden. Vi får se autentiska ting, reproduktioner och bilder på
alltifrån lampor, tvättställ, möbler och porslin samt bilder från salonger och
matsalar. Utställningen omfattar cirka 200 originalföremål.

I ett rum täcks en vägg av en bild på den berömda trappan – Grand Staircase –
som lystes upp av naturligt ljus genom en glaskupol i taket. Interiören från
några förstaklasshytter är återskapade och visar utrymmen fyllda med vackra
detaljer, textilier, utsmyckningar och lyxiga möbler. Korridorerna utanför lystes
upp av kristallkronor och på förstaklassdäck fanns frisörsalong, swimmingpool
och flera salonger. De fanns två sviter ombord, vilka till och med var försedda
med privata promenadutrymmen.

De dog av kölden
I ett rum finns det möjlighet att lägga handen på en bit is för att känna hur
smärtsam kylan är mot huden. Vattnet i havet var den natten runt noll grader, en
temperatur som vi människor klarar i högst 20 minuter. Nittio procent av dem
som dog drunknade inte – de frös ihjäl i det kalla vattnet.
Utställningen har velat återskapa känslan av hur det var att resa med den här
”osänkbara” atlantångaren. Känslan att vara ombord på ett skepp infinner sig
inte, men det är klart sevärt och intressant. Det är svårt att inte bli berörd av alla
människoöden och de drömmar de hade om att få vara med om sitt livs äventyr
på detta lyxiga, världsberömda fartyg, och många av dem såg fram emot ett nytt
liv på andra sidan Atlanten.

Titanic The Exhibition

Var: Fyrishov, Uppsala
När: T.o.m. den 25 augusti 2019
Biljettpris: Vuxen 185 kr, Senior 165 kr, Ungdom och student 155 kr.
Hur: Turen tar cirka en 1 timme och 20 minuter med egen audioguide, men du
kan såklart ta den i din egen takt.
Mer information: www.titanicuppsala.se

Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008
Systembolagsnummer: 75308

589,00 kr
Vem vet, kanske följde några flaskor Laurent-Perrier med
Titanic i djupet?
Champagnehuset Laurent-Perrier grundades redan 1812
och släppte nyligen en fantastisk och prisvärd
årgångschampagne; Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008.
Den har inslag av bland annat rostad bröd, ostronskal,
persika och citron. Smaken är mycket lång och komplex med
en angenäm syra.

