
 

Grumme skæbner 
– mørkeudstillingen på Elværket i Hillerød 

 

Grumme skæbner er en særudstilling, der får de besøgende til at tænke, undres og diskutere. Hvad er 

grumt, og hvordan har det grumme ændret sig? Var dét, som vi i dag synes er grumt, også grumt tidligere?  

Og hvad er en skæbne?  

Gennem de forskellige skæbner fra fortiden kan udstillingen få os til at tænke over mange aspekter af 

nutiden. Det er samtidig også en udstilling, der udfordrer sanserne ved at være totalt mørkelagt. Kun vha. 

en udleveret lanterne kan man se og opleve udstillingen. Det er lidt uhyggeligt, men også spændende! 

 

Udstillingen har relevans i forhold til: 

� Dansk. Her kan man diskutere temaer som: gys og gru, spænding/krimigenren, eller forskellige 

forfatterskabers fokus på død, f.eks. H. C. Andersens ”Historien om en moder”.  

 

� Historie. Alle skæbnerne er fundet i arkæologiske udgravninger og spreder sig tidsmæssigt fra ældre 

stenalder – 1800-tallet. Udstillingen berører emner som menneskeofring, børnedødelighed, drab, tidlig 

kirurgi, sygdomshistorie, skindødhed og meget mere.  

 

� Kultur. Udstillingen berører også dødebehandling og dødeopfattelse i andre kulturer og religioner. Det 

er oplagt at diskutere, hvordan opfattelsen af død har ændret sig over tid ligesom behandlingen af 

døde mennesker. Paradoksalt nok lider mange i dag af berøringsangst overfor døden. Alligevel oplever 

og udlever vi fx halloween som aldrig før og brug af kranier som udsmykning. 

 

� Religion. Håndteringen af døde og forståelsen af et efterliv er noget, der indgår i mange religioner. 

Hertil hører også spørgsmålet overtro.  

 

� Samtidsfag. Dødelighed, organdonation, handicap, medlidenhedsdrab, etik, vold. Der er mange emner, 

der kan diskuteres i relation til død og sygdom og samfundets opfattelse af disse emner.  

 

� Kunst og design. Hvordan præsenterer man et svært tilgængeligt emne, så det forstås af modtageren? 

Døden i kunsten.   

 

� Og alle mulige andre fag, eller et mix af disse. Det er kun fantasien – og tiden – der sætter grænser. 


