FAKTABLAD/EGYPTEN

Medelhavsmuseets nya permanenta utställning Egypten är Världskulturmuseernas största satsning
någonsin på egyptisk historia. Fler än 1 600 föremål ställs ut – närmare 1 000 av dessa har aldrig
tidigare visats. Tillsammans med nygjorda filmer och det allra senaste inom forskning och 3D-teknik,
ger den en delvis ny bild av Egypten. Utställningen gestaltar den miljö som föremålen en gång var en
del av och lyfter fram röster och tankar från de människor som en gång tillverkade och använde dem.

NYA PERSPEKTIV

Utställningen betonar kontinuiteten i Egyptens mycket långa historia. Fokus ligger på den långa och
välkända faraonska perioden. Men Egypten upphör inte att vara Egypten efter de sista faraonerna.
I utställningen kan besökaren följa landets historia genom 7 000 år i en obruten vandring. Medeltida
föremål som tidigare klassats som ”islamisk konst”, leder nu besökaren vidare från senantiken och
in i ett medeltida Egypten där judendom, kristendom och islam existerade sida vid sida. Samtidigt
vittnar en ovanlig samling folkmedicin och magiska föremål – insamlade så sent som 1978 – om
hur kunskap från faraonsk tid levde vidare trots nya härskare och nya läror.

MUMMY EXPLORER

I arbetet med utställningen har mumierna med tillhörande kistor dokumenterats fullständigt i 3D
med den absolut senaste tekniken inom datortomografi, laserscanning och fotogrammetri. I Egypten
kan besökarna själva ta del av dessa forskningsresultat i ett digitalt tryckkänsligt bord, som har tagits
fram i ett samarbete med Interactive Institute, Norrköping och Centrum för medicinsk bildvetenskap
och visualisering (CMIV), Linköping. I bordet kan var och en själv titta närmare på mannen Neswaius
mumie, skala av lager för lager och se alla de amuletter som ligger dolda mellan linnelagren. Detta blir
första gången museibesökare på detta vis kan detaljstudera de mumier Världskulturmuseerna förvaltar.
Med enkla gester utforskas komplexa data, som vanligtvis endast är tillgängliga för forskare.

NY FORSKNING

Egypten rymmer flera nya forskningsrön. Utöver Världskulturmuseernas egen personal, har en rad
svenska och internationella experter studerat föremål i samlingarna. Bland andra har kistexperten
Aidan Dodson, från universitetet i Bristol, gått igenom Världskulturmuseernas samling av mumiekistor från olika tider. Flera av dessa har fått mer exakta dateringar. Ett människoformat kistlock som
tidigare uppfattats som ”sentida”, visade sig vara tillverkat redan under 18:e dynastin (ca 1569-1315 f Kr).
Professor Salima Ikram från det amerikanska universitetet i Kairo har nyligen avslutat en grundlig undersökning av alla djurmumier, som i samband med detta också har röntgats på Karolinska sjukhuset.
Röntgenbilderna avslöjar bland annat att den lilla boll, som länge förbryllat både forskare och besökare,
innehåller en mumifierad näbbmus.

AUDIOGUIDE MED RÖSTER FRÅN DET FÖRFLUTNA

I en audioguide kan besökaren lyssna till röster från det förflutna. Genom nya svenska översättningar
av kungliga inskrifter, privata brev och rättegångsprotokoll kommer egyptierna själva till tals.
Lyssna till Ramses II som berättar om segern vid slaget vid Kadesh eller hör om anklagelserna mot
arbetsledaren Paneb i gravarbetarbyn vid Konungarnas dal.

GRAVENS HEMLIGHET – EN AUDIOGUIDE FÖR HELA FAMILJEN

Till utställningen finns också en audioguide i form av en dramatiserad berättelse, Gravens hemlighet.
Den är skriven av Martin Widmark, författaren till de omtyckta Lassemaja-böckerna. Arkeologen
Jill och barnen Merit och Bes ledsagar besökaren genom utställningen i ett spännande äventyr som
börjar uppe i gravarbetarbyn Deir el-Medina och slutar nere i gravkammaren. Målet är att rädda
Merits farbror som är oskyldigt anklagad för gravplundring. Audioguiden aktiverar utställningens
föremål och väver ihop dessa med det fiktiva äventyret. Berättelsen baseras på historiska källor från
byn och om livet i Egypten för över 3 000 år sedan.

BARN KAN SKAPA SITT EGET EGYPTEN PÅ VÅR WEBBPLATS

Inför att utställningen om Egypten öppnar på Medelhavsmuseet har Världskulturmuseerna också
tillgängliggjort den på webben. På vår hemsida för barn går det att ladda ner den egyptiska världen
Faraonien till spelet Minecraft, besöka en egyptisk by, pyssla, lösa klurigheter och lära sig mer om
Egypten genom tiderna: www.varldskulturmuseerna.se/egypten
En undersökning av Statens medieråd från 2013 visar att internet är populärare än TV i åldrarna
9–18 år samt att 32 procent av 9–12-åringarna spelar spel dagligen. För att nå ut till målgruppen
barn och unga i digitala kanaler, arbetar Världskulturmuseerna långsiktigt med att utveckla ett utbud
som ska matcha målgruppens förväntningar. Innehållet om Egypten är ett första steg mot visionen att
barn ska tycka att det är kul med världskultur genom att skapa och utforska sin kreativitet online.
Arbetet har utgått från myndighetens barn och ungdomsstrategi. Genom att satsa på ett digitalt
utbud vill Världskulturmuseerna öka andelen barn och unga besökare såväl till digitala kanaler som
på plats i museerna.
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