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Tekstilrestaurator
Heidi Hilgenböker
fra Detmold pakker
et præcolumbiansk
mumie ud. Mumiet
stammer fra 100 efer
Kristi fødsel.

Særudstilling. Der er travlhed på
Gottorp Slot. Her åbner på søndag
en mumieudstilling, der alene i
Mannheim trak over 200.000 besø-
gende.

SLESVIG. Der er ikke sparet på noget op til
den kommende særudstilling på Gottorp
Slot. Men udstillingen bliver også et af årets
højdepunkter for Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen, og når 200.000 mennesker så
den i Mannheim, skulle der være gode chan-
cer for en publikumstræffer i Slesvig.

På søndag åbner »Mumier - drømmen om
det evige liv« med balsamerede lig fra Asien,
Sydamerika, Egypten og Tyskland - menne-
sker såvel som dyr. Alene klimaanlægget
specielt til denne udstilling har kostet
519.000 euro, og Slesvig-Holstens minister-
præsident Peter-Harry Carstensen har været
i spenderehjørnet. Delstaten betaler alene
423.000 euro til anlægget, Landesmuseen
spæder til med resten.

- Mumierne skal have en konstant tempe-
ratur på 21 grader og en relativ luftfugtig-
hed på 55 procent, fortæller Ralf Bleile, der
er vicechef på det aræologiske museum på
Gottorp Slot.

Han tilføjer, at klimaanlægget også kan
bruges til senere udstillinger i museets regi.
Ikke blot til arkæologiske udstillinger, men
også til kunstudstillinger med for eksempel
kostbare malerier af Picasso eller Rem-
brandt.

- Med anlægget opfylder vi det højeste in-
ternationale standarder, og det er ofte den
første forudsætning for, at vi får lov til at lå-
ne udstillingsgenstande fra de større museer,
siger Ralf Bleile.

I Mannheim har der været en til tider hef-
tig etisk diskussion om, hvorvidt man over-
hovedet burde udstille menneskelig. Ralf
Bleile understreger, at Gottorp Slot under-
ordner sig de strenge etiske forskrifter, som
Den Internationale Museumsdag har fast-
lagt. Forskrifterne skal blandt andet fore-
bygge, at en sådan udstilling med døde men-
neskekroppe ikke udvikler sig til den rene
underholdning.

- Vi er meget bevidst om det etiske ansvar,
vi har, siger Ralf Bleile.

Mumie-udstillingen vises i Ridehallen, der
normalt huser kunstudstillinger, og hvis
indretning egentlig ikke er specielt egnet til
en arkæologisk udstilling. Derfor har re-
stauratoren Rainer Hinriksen og snedkeren
Klaus Niendorf de seneste uger været fuldt
beskæftiget med at ombygge interiøret med
blå vægge, vitriner og særlige montrer. Mu-
mierne ankom fra Mannheim onsdag i sidste
uge og skulle først blive liggende i deres
kasser i mindst 24 timer for at akklimatisere
sig.

Umiddelbart efter transporten blev alle
mumier fotograferet fra ende til anden - en
almindelig procedure for at kunne fastslå,
om eventuelle skader er sket under trans-
porten, oplyser restaurator Gerhard Stawi-
noga fra Gottorp Slot. Han var også med i
Mannheim, da mumierne blev pakket ned i
Reiss-Engelhorn-Museum.

Blandt udstillingens mumier er hovedtro-
fæer fra Stillehavet, en afstøbning af mam-
mutbayen »Dima« og mandekroppe fra 100
år efter Kristus. Udstillingen varer til den
14. september. Hans Christian Davidsen

Mumierne er ankommet 
Kedelig
koncertsal
AKUSTIKKEN I DET
TYSKE HUS i Flensborg
fejler ikke noget. Tværti-
mod, så roses den gang
på gang af de orkestre og
musikere, der gæster sa-
len. Og her taler vi om
symfonisk musik.

Men for søren, hvor er
salen dog kedelig. Den
trænger simpelthen til at
blive peppet op, så
Flensborgs koncertsal
ikke blot fremstår som et
museumsstykke, men og-
så som et levende sted,
der hører hjemme i det
21. århundrede.

NÅR MAN HAR BE-
SØGT andre koncertsale,
kommer Det tyske Hus
til at fremstå som gam-
meldags og støvet. Ikke
ligefrem noget, et symfo-
niorkester har brug for.

Da der forleden var en
udmærket familiekon-
cert med Sønderjyllands
Symfoniorkester, var de
tunge mørke gardiner
var rullet ned, så somme-
ren værsgo kunne blive
pænt udenfor. Havde jeg
ikke skullet på arbejde,
var jeg blevet hjemme.
Jeg synes, det er et uin-
spirerende sted at kom-
me.

HVAD MED AT få den
sal frisket lidt op? Her er
lyse farver, ordentlige
siddeforhold og et bedre
syn mod orkestret ved at
være påkrævet.

Vi får næppe noget Al-
sion i Flensborg, desvær-
re, men har man først
besøgt koncertsalen i
Sønderborg, ja så er det
sørme vanskeligt at tage
salen i Flensborg alvor-
ligt.

I Flensborg rejser man
tilbage i tiden.

JAVEL - der er noget
med, at fredningsbe-
stemmelserne står i ve-
jen. Love og skrappe be-
stemmelser sætter græn-
ser for, hvor meget man
kan møblere om i Det ty-
ske Hus.

Men hvad er huset
egentlig - et museum el-
ler et levende sted i et
samfund, der ikke står
stille?

DEN KLASSISKE MU-
SIK er allerede inde i en
rigtig svær kamp mod
tusindvis af kulturtilbud
alle mulige steder fra.
Den kamp er meget uli-
ge. Lad os ikke give sym-
foniorkestrene alt for
svære odds. Det har de
ikke fortjent.

Kulturkommentar af 
Hans Christian Davidsen

Restaurator Gerhard Stawinoga med et trofæhoved fra Stillehavet. Hovedet er blevet hugget
af en fjende og derefter konserveret og dekoreret. (Fotos: Carsten Rehde, dpa)

Dødsfald. Et tab for den
intern ationale jazzver-
den: Den svenske pianist
Esbjörn Svensson er om-
kommet ved en drukne-
ulykke.

STOCKHOLM. Den svenske
jazzmusiker Esbjörn Svensson
er død, 44 år. Svensson omkom i
weekenden ved en tragisk druk-
neulykke i skærgården ud for
Stockholm

Jazzpianisten dykkede lørdag
eftermiddag sammen med et sel-
skab og en dykkerlærer, da re-
sten af selskabet pludselig sav-
nede ham. Efter en times efter-

søgning blev Svenssons livløse
krop fundet på havbunden. En
ambulancehelikopter fløj musi-
keren til Karolinska Universi-
tetshospitalet, hvor hans liv dog
ikke kunne reddes, oplyser poli-
tiet. Svenssons musikerkolleger
er i dyb chok.

Formanden for Svenska jazz-
riksförbundet, Bengt Säve-Sö-
derbergh, kalder pianistens død
et enormt tab ikke blot for hans
nærmeste, men for hele jazzver-
denen.

- Han var et stort navn uden
for Sveriges grænser. Hans stor-
hed bestod i, at han brød tradi-
tionelle genregrænser og begej-
strede et helt nyt publikum for
jazzmusik, siger Säve-Söder-
bergh.

Pianisten havde da også stor
kommerciel succes med Esbjørn
Svensson Trio, E.s.t., som ifølge
trioens hjemmeside »ser sig selv
som et popband, der spiller
jazz«.

Gruppens manager, Burkhard
Hopper, udtaler, at »Esbjörn

Svensson var det fineste af alle
mennesker, jeg har mødt«.

- Det er et chok, og man vil ik-
ke tro, at det er sandt. Tankerne
går først og fremmest til hans
hustru og børn, siger Dragana
Maksimovic, som i flere år har
samarbejdet med Esbjörn
Svensson.

Politiet har indledt en efter-
forskning af dødsulykken. Es-
björn Svensson, der nåede at
udgive 11 cd’er med E.s.t, efter-
lader sig hustru og to børn.

Esbjörn Svensson var flere
gange med på JazzBaltica i Sles-
vig-Holsten.
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Jazzmusikeren Esbjörn Svensson er død

Esbjörn Svensson blev kun 44 år.
(Foto: FlA)


