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F L E N S B O R G

KULTUR

Hoved fra et familiekultsted i New Ireland i Papua Ny Guinea.Dekoreret trofæ fra Borneo. I mange såkaldt primitive kulturer
blev jægerne fritaget fra at skulle arbejde, hvis de havde nedlagt
et vist antal fjender.

»Jericho-kraniet« fra Israel Museum i Jerusalem. Det israelske
parlament, Knesset, skulle ved flertal godkende udlånet.

Udstilling. Vi bliver kon-
fronteret med vor egen
forgængelighed på den
store kranie-udstilling,
som Gottorp Slot viser de
kommende måneder. Her
er hovedskaller og død-
ningehoveder fra hele
verden og i alskens for-
mer.

SLESVIG. Et 9000 år gammelt kra-
nium fra Israel, en ægte da Vinci,
voodoo, kranier, et dødningehoved
af fake-diamanter og en hovedskal i
et Mickey Mouse-hoved. Dertil kom-
mer fodboldklubben FC St. Paulis le-
gendariske flag, der ligner de flag, vi
tegnede på sørøverskibe, da vi var
små.
Udstillingen »Schädelkult« kommer

hele vejen rundt i kraniets og død-
ningehovedets kulturhistorie på de
800 kvadratmeter i den næsten
mørklagte ridehal ved Gottorp Slot.
Claus von Carnap-Bornheim, funge-
rende leder på landsmuseerne på
Gottorp Slot, går efter at sætte be-
søgsrekord med udstillingen. Den
skulle gerne have rundet 50.000 gæ-
ster, når den er omme i midten af
oktober. Og med mumieudstillingen
og en mindre kranie-udstilling på
Gottorp Slot in mente forventer mu-
seets kuratorer at kunne præsentere
et hit, der vil trække et publikum,
der ellers ikke så hyppigt går på mu-
seum. Kranier og ældgamle hoved-
skaller er in for tiden. Museumsfol-
kene har ikke engang helt selv svaret
på hvorfor.

Godkendt af Knesset
Men der er også postet store res-
sourcer, møje og besvær i udstillin-
gen. En af de mindste genstande på
udstillingen er Da Vincis få centime-
ter høje alabaster-model af et kra-
nium fra det 15. århundrede. Så vidt
vides er det første gang, der udstilles
et originalt Da Vinci-værk i Slesvig-

Holsten.
Fra Israel Museum i Jerusalem er

udlånt det 9000 år gamle dekorerede
»Jericho-kranium«, hvis udførsel fra
landet først skulle godkendes af det
israelske parlament, Knesset. Og da
den så kom i stand, skete det med
sikkerhedsvagter, der fulgte kraniet
hele vejen fra Mellemøsten til Tysk-
land. 
Tilrettelæggelsen af udstillingen

har varet knap tre år. Der vises mere
end 300 genstande fra godt 70 lån-
givere. Uhørt store tal for en udstil-
ling på landsmuseerne.

Fra Borneo til St. Pauli
På udstillingen vises stort set alt,
hvad der har med kranier, hovedskal-
ler og dødningehoveder at gøre. Der
er rigtige kranier fra familiekulte og
trofæer fra de famøse hovedjægere
på Borneo og Papua Ny Guinea. Og
der er kranier i modeller, kunst og

brugskunst.
Samt fra sportens verden som St.

Pauli. Selv sørøveren Klaus Störtebe-
kers legendariske hovedskal (den som
sagnet siger, han løb rundt uden ef-
ter at være blevet halshugget) er at
finde på udstillingen - dog først i
original fra midten af juli.
En del af udstillingen har tidligere

været vist på Reiss-Engelhorn-Mu-
seum i Mannheim, som arkæologer-
ne også havde et samarbejde med i
forbindelse med mumieudstillingen i
2008. Udstillingen i Slesvig er dog
kraftigt udvidet.
Gæsterne får meget mere at se.

Blandt andet kunst - og her har det
kunsthistoriske museum på Gottorp
bidraget med værker, blandt andet
Sigmar Polkes billeder »Quersilber-
kosmetik«, der har et dobbeltbillede
af to kvinder og et dødningehoved -
lidt i stil med den effekt det kendte
dobbeltbillede med en gammel og

ung kvinde i ét har. Jordisk skønhed
er forgængelig.
Mickey Mouse må dog siges at væ-

re udødelig, og sådan har kunstneren
Nicolas Rubinstein placeret et død-
ningehoved inde i en sort metalskal
med Disney-musens karakteristiske
hovedform. Et andet af udstillingens
highlights er en parodi over den bri-
tiske kunstner Damien Hirts »For The
Love of God«. En polsk gadekunstner,
der ikke vil have sit navn frem og
bruger pseudonymet Peter Fuss, har
lavet »For The Laugh of God« med
falske diamanter.

Kirurgi i bronzealderen
Giver man sig god tid, er udstillingen
til at blive klogere af. Vi ser, hvordan
man allerede i bronzealderen gen-
nemførte kirurgiske indgreb i hoved-
skallen med succes. Et eksempel på
dette stammer fra det nuværende
Vorpommern.

Men der er også mange gåder, der
blot er med til at tilføre udstillingen
endnu mere mystik: Hvorfor er for
eksempel 500 mennesker - børn og
voksne - blevet massakreret og lagt i
en massegrav i Pfalz? Kranier og
knogler - alt sammen er mast og
kvast. Man ved det ikke.
Baggrunden for voodoo får man

dog mange svar på. Alligevel er det
alt sammen nogle gange lidt skræm-
mende. Lige noget for over 50.000
gæster.

Schleswig-Holsteinische Landes-
museen: Schädelkult - kulturhi-
storisk udstilling i Ridehallen ved
Gottorp Slot. 26. maj-14. oktober.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Kranier på parade

Den arkæologiske
restaurator Gerhard
Stawinoga placerer
en kopi af sørøver
Störtebekers hoved-
skal på udstillingen.
Originalen kan ses
fra midten af juli.

FO
TO: C

H
RISTIAN

C
H
ARISIU

S, D
PA


