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Mumien af præsten Nes-pa-kai-schuti i to sarkofager fra Egypten omkring 650 før Kristi fødel. (Foto: Lippisches Landesmuseum i Detmold)

Udstilling. Drømmen om
det evige liv er absurd.
Hvis alt liv blev balsame-
ret, ville der ikke være
noget liv tilbage. Den sto-
re mumieudstilling på
Gottorp Slot åbner i mor-
gen - og ikke uden dis-
kussion.

SLESVIG. Kan man overhovedet
tillade sig at udstille lig?

Diskussionen har bølget højt i
Mannheim, hvor over 200.000
mennesker stimlede til Reiss-En-
gelhorn-Museum for at se mumi-
er, mosefund og velbevarede
kroppe af døde mennesker. I mor-
gen åbner udstillingen »Mumien
- Der Traum vom Ewigen Leben«
på Gottorp Slot, og her nærmest
forventer arrangørerne, at der
både kommer moralske opstød og
flere tusinde gæster. De to ting
har det jo med at følges ad, når
det gælder udstillinger - tag bare
den omstridte vandreudstilling
»Körperwelten«, hvor anatomi-
eksperten Gunther von Hagens
udstillede døde mennesker med
huden skrællet af. En udstilling,
som tilrettelæggerne af udstillin-
gen på Gottorp ingenlunde øn-
sker at identificere sig med.

- Vi har ingen interesse i effekt-
mageri og sensation. Dette er en
videnskabelig funderet udstil-
ling. Mumier og skeletrester er
det eneste direkte »menneskelige
arkiv« og har i mange årtusinder
været en del af naturhistorien og
menneskets historie. Det er et
område, der ikke bør tabuiseres,
siger lederen af den arkæologiske
afdeling på Gottorp Slot, profes-
sor Claus von Carnap-Bornheim.

Kritikken har især gået på, at
udstillinger med lig og mumier
krænker de afdødes personlighed
og i mindre omfang på, at det
kunne krænke gæsterne. Nogle
har kaldt denne udstilling, ver-
dens største mumieudstilling, for
»mumiepornografi«.

- Jeg mener ikke, man kan
krænke de afdødes personlighed,
når vi med sikkerhed ved, at in-

gen af museumsgæsterne har
kendt de pågældende. Desuden
vil jeg gerne fastslå, at vi følger
de etiske retningslinjer, som den
internationale museumssammen-
slutning har udstukket, siger
Claus von Carnap-Bornheim.

Tilrettelæggeren af Mannheim-
udstillingen Wilfried Rosendahl
mener, det er på tide, at også mu-
seerne beskæftiger sig med døden
- både videnskabeligt og på ud-
stillinger.

- Medierne gør det allerede i
stor stil. Vi vil gerne have denne
her diskussion. Det var et tilfæl-
de, at vi overhovedet fandt ud af,

at vi havde 20 mumier i vores
samling. Det vidste vi slet ikke.
Eller sagt på en anden måde:
Man havde nok vidst det, men
menneskelige lig er ikke noget
man taler om i museumsverden-
en, siger Wilfried Rosendahl.

Forrådnelse en
forudsætning for liv
Udstillingen vises i Ridehallen
ved Gottorp Slot. Her man se bå-
de menneske- og dyreliv fra dino-
saurernes tid til i dag: Egyptiske
mumier, det velbevarede liget af
en 22-årig kvinde der i det 17. år-

hundrede døde på en gletscher i
2680 meters højde, afhuggede ho-
veder fra Stillehavet, et barnelig
og Tysklands vel nok mest kendte
moselig fra Vindeby ved Egern-
førde. Der er også et skelet fra en
hyæne fundet i den jordanske ør-
ken

Ved et mumie forstår de fleste
et legeme, der ved balsamering er
blevet beskyttet mod forrådnelse.
Men inden for videnskaben er det
også lig, der på grund af tør luft,
jordbundsforhold eller is er ble-
vet forhindret i at rådne.

Titlen, »drømmen om det evige
liv«, er ikke uden ironi. Hvis al liv
på jorden blev balsameret, ville
der ikke længere være liv tilbage.

- Forrådnelse og fortæring af
døde organismer giver jo næring
til nyt liv. Hvis forrådnelsen ikke
fandt sted, ville stofkredsløbet
forsvinde. Sådan er det med bla-
dene, der falder ned fra træerne
om efteråret. De giver energi til
næste års vækst, siger Wilfried
Rosendahl.

En del af udstillingen viser,

hvordan europæerne har brugt
mumier til helbredelse af forskel-
lige sygdomme. I det 16. og 17. år-
hundrede gik det på mode at bru-
ge vidundermidlet »mumia«, og
der opstod en hel eksport af mu-
mier fra Egypten til Europa for at
kunne efterkomme efterspørgs-
len. Om de syge er blevet raske af
midlet vides ikke.

Det er ikke tilfældigt, at Reiss-
Engelhorn-museet har valgt at
samarbejde med netop Schles-
wig-Holsteinische Landesmuse-
en. På Gottorp Slot befinder sig
nogle af de mest imponerende og
velbevarede moselig i Tyskland,
og konservatorerne har her en
særlig erfaring med historiske
lig.

Schleswig-Holsteinische Lan-
desmuseen: »Mumien - Der
Traum vom ewigen Leben« -
udstilling på Gottorp Slot til
den 14. september.

Hans Christian Davidsen

Verdens største mumieudstilling

Et præcolombiansk børnemumie. Ved kulstof 14-metoden har man
fundet ud af, at liget er cirka 1300 år gammelt. Der blev fundet store
rester af nikotin i hårprøverne. (Foto: Reiss-Engelhorn-Museen)

En kvinde med to børn - stammer fra Sydamerika.
(Foto: Jean Christen)

Det berømte
moselig fra
Vindeby i
nærheden af
Egernførde.
(Foto: S-H
Landesmuse-
en)


