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Ny udstilling om Corona og de store epidemier
Udstillingen ”Corona bliver også historie en dag” åbner på
Medicinsk Museion 11. juni 2021.

De store epidemier polio, tuberkulose, pest og kolera har skrevet
verdenshistorie og skabt store omvæltninger. I dag kæmper vi verden over
mod Covid-19 - og vor tids store epidemi kommer nu på museum, når
Medicinsk Museion sætter Coronaen i historisk perspektiv med aktuelle
genstande.
Corona på museum
Magnus Heunickes berømte ’smittekurve’ i rød og grøn, eksemplarer af de første vacciner
og en hel dags forbrug af gummihandsker fra et testcenter. Der er nogle af de genstande
publikum kan se på udstillingen ”Corona bliver også historie en dag”. Derudover har
museet indsamlet et par af de respiratorer, der blev tilbud et hårdt presset Italien og
dirigentens eget nodehæfte, der blev brug hver dag i DR-projektet ’Morgensang med

Philip Faber’. Alle disse genstande og en masse andre kan opleves helt tæt på, når
Medicinsk Museion fra 11. juni lukker dørene op for en ny udstilling, der er blevet til i
lyset af karantæne, isolation og håndsprit.
Epidemier skaber historie
Udstillingen ”Corona bliver også historie en dag” trækker tråde tilbage i tiden, når den
spejler året med covid-19 i fortidens erfaringer med store epidemier. Udstillingen kaster
lys over, hvordan epidemier påvirker vores allesammens dagligdag med nye tiltag som
afstand, mundbind, isolation og intensiv behandling. Og så handler udstillingen også om
forskningen, hvor håbet om en løsning på det hele ligger i vacciner og behandlinger.
Det kom som et chok
Covid-19 krisen har sat os alle på overarbejde. På et samfundsniveau har vi forsøgt at
kontrollere sygdommen med lockdown, tests og smitteopsporing. På det kropslige og
medicinske niveau har vi ledt efter en effektiv behandling og ladet intensivafdelingens
maskiner tage over, når sygdommen rasede i patienternes kroppe. Sygdommen kom som
et chok og det har føltes, som var det første gang, man skulle håndtere en epidemi. Men
ved et kig ind i medicinens historie genkender vi pludselig taktikker og strategier, der
ligner det, vi nu står midt i.
Om Medicinsk Museion
Medicinsk Museion udforsker, indsamler og bevarer medicinsk historie og kultur. Museet
er en del af Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet. Museet har
flere prisvindende udstillinger bag sig og inviterer løbende til events, der sætter fokus på
den nyeste forskning inden for medicin og sundhed.
Pressevisning
Den 9. og 10. juni er det muligt at se udstillingen efter aftale.
Udstillingsperiode
12. juni 2021 – 28. august 2022
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