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Sammendrag 
I denne oppgaven spør jeg hvordan vi kan studere verdien av museumsobjekter. For å 

undersøke dette har jeg valgt å gjøre en saksstudie av Mineralsamlingen ved Naturhistorisk 

Museum i Oslo. Ved å skrive om naturhistoriske objekter, mineralprøver, er denne oppgaven 

en del av et voksende felt innenfor museologisk forskning som er opptatt av museumsnatur. I 

studier av museumsnatur har spesielt de utstoppede dyrene vært viet mye oppmerksomhet og 

dette har bidratt til at de er sett på som kulturelt betingede og konstruerte objekter. Men hva 

med stein på museet? Geologiske samlinger har i motsetningen til sin biologiske motpart 

mottatt relativt lite museologisk oppmerksomhet. Noe av årsaken, kan ligge i at geologisk 

materiale, steiner, fremstår som naturlige, harde, objektive og stabile objekter. Dette gjør at 

jeg i denne oppgaven også undres over om studier av verdi kan belyse mineralprøvers 

spenningsfelt mellom natur og kultur?  

 

For å undersøke problemstillingene har jeg valgt å ta for meg to nåtidige praksiser ved 

museet; innsamling og preparering. Gjennom en etnografisk tilnærming følger jeg 

informanter tilknyttet Mineralsamlingen på Europas største mineralmesse, The Munich 

Show. Inspirert av valuation studies undersøker jeg hvordan museumspraksiser kan sees som 

verdsetting – hvor objekters verdi etableres, vurderes og konstrueres gjennom praksiser. 

Gjennom detaljerte undersøkelser og beskrivelser av innkjøp og preparering, har jeg vist at 

mineralprøvers verdi ikke er stabile, men vurderes, forhandles og endres i et nettverk som 

involverer museer, private samlere og mineralprøvemarkedet gjennom messer slik som The 

Munich Show. Dette demonstrerer hvordan mineralprøver i likhet med andre objekter på 

museer er kulturelt betingede og beveger seg i et spenningsfelt mellom natur og kultur. 
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1 Introduksjon    
 

Under det første året på masterutdanningen i museologi våren 2015 hadde jeg praksisplass 

ved Naturhistorisk Museum i Oslo (NHM). NHM er et universitetsmuseum tilknyttet 

Universitetet i Oslo og inneholder Norges største naturhistoriske samling med over 6,2 

millioner objekter. I praksisperioden var jeg hovedsakelig i Brøggers hus, bygningen som 

huser de geologiske samlingene. Praksisperioden tillot at jeg beveget meg i en del av museet 

som tidligere hadde vært utilgjengelig som museumsbesøkende - jeg fikk gå bak scenen på 

museet. Følelsen av å kunne vandre i kulissene på museet samt innblikket jeg fikk i det 

praktiske arbeidet tilknyttet de geologiske samlingene, gjorde at valget av tema for 

masteroppgaven dreide seg mot nåtidige museumspraksiser. Jeg var nysgjerrig på hvordan 

praksiser påvirker eller endrer objektenes betydning eller status i samlingen. Under en 

samtale med en av de ansatte luftet jeg ideen om å skrive om en av de geologiske samlingene, 

og vedkommende anbefalte meg Mineralsamlingen fordi det var den mest verdifulle 

samlingen på museet. Bruken av ordet verdifull fikk meg til å undre over hvilke verdier det er 

snakk om. Hvordan kan man se eller måle et museumsobjekts verdi?  

 
Mineralsamlingen består av i overkant 43 000 mineralprøver. En mineralprøve er, som 

navnet antyder, et stykke eller prøve av et mineral. Mineralsamlingens historie strekker seg 

tilbake til 1811, da mineralsamlingen fra Bergseminaret på Kongsberg ble besluttet overført 

det nyopprettede Det Kongelig Frederiks Universitet (i dag kjent som Universitetet i Oslo). 

Dette betyr at flere av mineralprøvene har et langt liv i samlingen og antyder at den har en 

historisk verdi. Ettersom NHM er et universitetsmuseum består museets oppgaver i “(...) å 

bygge opp og forvalte vitenskapelige natur(...)historiske samlinger samt drive forskning og 

formidling knyttet til samlingene” (St.meld. nr. 20, 2004-2005:166). Dette betyr med andre 

ord at Mineralsamlingen skal utstilles og formidles på museet, og den skal også brukes 

innenfor geologisk forskning, som antyder at den er av vitenskapelig verdi.  

 

Når jeg i denne oppgaven har valgt Mineralsamlingen som en saksstudie, er jeg også en del 

av et voksende felt innenfor museologisk forskning som er opptatt av museumsnatur. 

Museumsnatur blir av vitenskapshistorikeren Samuel J.M.M. Alberti beskrevet som “(…)the 

practices of collecting, preservation, and displaying certain things – animals, plants, fossils 

and rocks – and the conceptual and exhibitionary frameworks in which they are set”(Alberti  
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2008:74)1. Dette innebærer blant annet at man ønsker å utforske konstruksjonen av 

museumsnatur – hvordan konstrueres natur gjennom museumspraksiser slik som samling, 

bevaring og utstilling? Og hva slags natur er dette? Med den økende interessen for 

museumsnatur har biologiske samlinger vært viet mye oppmerksomhet (se f.eks. Thorsen, 

Rader og Dodd (red) 2012). Museologiske studier av taksidermi har bidratt til at utstoppede 

dyr er sett på som kulturelt betingede objekter og hybrider av natur/kultur (Alberti 2008; 

Andrews 2013; Poliquin 2008). Men hva med stein2 på museet?  

 

Geologiske museumssamlinger har, som museolog Hannah-Lee Chalk påpeker, i motsetning 

til sin zoologiske og biologiske motpart på museene, forblitt relativt urørt innenfor museologi 

(Chalk 2012b:14-17, 29). Hva skyldes det? Noe av årsaken, kan ligge i at geologisk 

materiale, steiner, fremstår som naturlige, harde og stabile objekter. Fordi jeg i denne 

oppgaven skriver om mineraler, vil jeg illustrere dette gjennom å se på hvordan de defineres  

 

Mineraler, naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har 
karakteristiske fysiske egenskaper som f.eks. krystallform, farge, strekfarge, glans, 
hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold (Raade 2017a) 
 

Av denne definisjonen ser vi at mineraler er naturlige og uorganiske, som betyr at de er fra 

naturen, men de har i motsetning til dyrene på museet aldri vært levende. Dessuten har 

mineraler bestemte kjemiske sammensetninger eller kjemiske forbindelser med konstante 

kjemiske og fysiske egenskaper (Ramberg 2007:32). Dette gjør at de kan fremstå som 

tilsynelatende forutsigbare og stabile objekter. I tillegg er mineraler oftest faste stoffer og de 

er stort sett krystallinske (Raade 2017a), som betyr at de er harde. Dessuten er objektene 

sentrale i kunnskapsproduksjonen innenfor geologisk forskning (Knell 2004:2) og prøvene i 

geologiske samlinger behandles ofte som naturlige, objektive vitenskapelige bevis (Chalk 

2012b:25), som hard facts (Knell 2007a:10). Dette gjør at geologiske objekter i 

museumssamlinger, dermed mineralprøver, ofte blir framstilt som naturlige og objektive 

vitenskapelige objekter. Et lignende argument fremmer også Antropologen Elizabeth Emma 

Ferry, som på sin side hevder at det er en manglende antropologisk interesse for geovitenskap 

og at dette blant annet skyldes at steiner, mineraler, vulkaner og meteoritter virker 

                                                
1 For redegjørelse for opprinnelsen og den voksende interessen for museumsnatur innenfor vitenskapshistorie og 
museologi se Alberti (2008). 	
2 Her bruker jeg ordet stein noe upresist som et dagligdags begrep som ofte brukes om alt geologisk materiale, 
inkludert mineraler, til tross for at det kun er bergarter som regnes som stein. Bergarter er en fast samling av en 
eller flere slags mineraler (Ramberg 2007:31) 	
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selvinnlysende og kulturfrie i større grad enn hva mennesker, dyr og gener gjør (Ferry 

2013:15). Med andre ord tillegges mineraler egenskaper som at de tilsynelatende er naturlige, 

kulturfrie, ikke-levende, stabile og harde objekter, og kanskje er dette blant årsakene til at de 

i mindre grad enn andre naturhistoriske museumsobjekter er studert innenfor museologi. Men 

når jeg i denne oppgaven har valgt å skrive om mineraler, mener jeg at er nettopp dette som 

gjør dem interessant å studere både i verdiperspektiv og som museumsnatur, for hvor stabile 

og naturlige er mineralprøver?   

 

Problemstilling  
Dermed er min overordnede problemstilling: hvordan kan vi studere verdien av 

museumsobjekter? For å undersøke dette har jeg valgt å skrive om naturhistoriske objekter 

gjennom en saksstudie av Mineralsamlingen ved NHM. Jeg undres over om mineralprøver, 

til tross for at de som beskrevet ovenfor kan fremstå som tilsynelatende naturlige og stabile 

gjenstander, også kan tydeliggjøre et spenningsfelt mellom natur og kultur. Videre spør jeg 

derfor på hvilken måte studier av verdi og verdsetting kan belyse spenningsfeltet mellom 

natur og kultur ved naturhistoriske objekter?  

 

For å undersøke problemstillingene har jeg valgt å ta for meg to praksiser ved museet; 

innsamling og preparering. Den første, museenes innsamlingspraksiser, er et velstudert tema 

innenfor museologi. Å samle blir av både antropologen Sharon Macdonald og 

kulturhistoriker Anne Eriksen beskrevet som en av museenes mest grunnleggende oppgaver 

(Eriksen 2009:115; Macdonald 2011:82). Sentralt i flere studier av museenes 

innsamlingspraksiser er at det å bli en del av en samling, en museumssamling, gjør noe med 

objektene. Kunsthistorikeren Peter Vergo argumenterer for at museenes utvelgelse av 

objekter som skal inn i samlinger er et valg om hva som anses som viktig å bevare for 

fremtiden og at disse valgene påvirkes av bedømmelser om verdi og betydning (Vergo 

1989:2). Macdonald beskriver innsamling som “(...) a culturally significant and morally 

charged activity which is about more than the mere gathering together of things” (Macdonald 

2011:83). Med andre ord er innsamling, som en del av det kuratoriske arbeidet museet gjør, 

en aktivitet som gjør noe med objekters verdi. Men hvordan foregår denne 

utvelgingsprosessen? Hvorfor og hvordan blir objekter valgt?  



	4	

Den andre prosessen jeg tar for meg er preparering av mineraler. Alberti argumenterer for at 

“Studying museums in practice encourages us to look beyond exhibitions and texts to 

instruments, to specimens, to techniques” (Alberti 2009:124). Og preparering er nettopp en 

slik teknikk. Preparering av mineraler, slik jeg skriver om det i denne oppgaven, er kjemiske 

og mekaniske metoder som anvendes for å endre et minerals fysiske kvaliteter. Jeg ønsker å 

se nærmere på denne praksisen og om museologiske studier av preparering av mineraler kan 

si noe om museumsobjekters verdi og om det kan belyse spenningsfeltet mellom natur og 

kultur i mineralprøver.  

 

Jeg har valgt å avgrense oppgaven til et samtidsperspektiv, det vil si at jeg til tross for 

Mineralsamlingens historiske betydning, ikke velger å gjøre en historisk undersøkelse. På 

grunn av en masteroppgaves omfang mener jeg denne avgrensningen er hensiktsmessig og 

tillater en dypere undersøkelse enn om jeg i tillegg, til tross for at det hadde vært interessant, 

skulle gjort historiske undersøkelser. Med denne avgrensningen skiller også min oppgave seg 

fra flere tidligere museologiske studier av geologiske samlinger, som tar for seg museene og 

museumspraksiser i et historisk perspektiv (se f.eks. Alberti 2005; Carneiro 2005; Knell 

2000, 2007b).  

 

Metode og teori 
Så langt har jeg presentert oppgavens bakgrunn, tema og problemstilling. Jeg vil nå gi en kort 

redegjørelse for oppgavens metodiske og teoretiske utgangspunkt, før jeg presenterer metode 

og teori mer inngående i henholdsvis kapittel 2 og 3 i denne oppgaven. Deretter vil jeg i dette 

innledningskapittelet avslutningsvis presentere en oversikt over oppgavens struktur.  

	
En etnografisk tilnærming  
Som beskrevet ovenfor ønsker jeg i denne oppgaven å ta for meg to museumspraksiser, 

innsamling og preparering. For å gjøre dette har jeg valgt en etnografisk tilnærming i 

oppgaven. Dette innebærer et feltarbeid bestående av deltagende observasjon, intervjuer og 

dokumentanalyse. Denne tilnærmingsmetoden for å undersøke museumspraksiser, 

argumenterer Macdonald, er spesielt velegnet for å studere praksiser bak scenen på museet 

(Macdonald 2011:117). Eriksen argumenterer for at museologisk faglitteratur ofte legger vekt 

på utstillinger, men hun mener, i likhet med Macdonald, at museologi i større grad burde gå 

bak scenen på museene (Eriksen 2009:215). Eriksen skriver at: 
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Museumstenkning og museenes forståelse av seg selv og sine oppgaver kommer ikke 
bare til uttrykk i utstillingssammenheng. Like viktige er de tilsynelatende “rent 
praktiske” og ofte svært hverdagslige arbeidsoppgaver knyttet til behandling av 
museumsgjenstander utenom utstillingene – ved innsamling, mottak, oppbevaring og 
eventuelt kassasjon (Eriksen 2009:215). 
 

I denne oppgaven følger jeg informanter tilknyttet Mineralsamlingen ved NHM på Europas 

største mineralmesse, The Munich Show, i München. Dessuten undersøker jeg også hvordan 

preparering foregår ved museet i dag. Gjennom å følge informantene ønsker jeg å undersøke 

hvordan prosesser og praksiser foregår. I følge museolog Brita Brenna vil det å stille 

spørsmål ved hvordan praksiser foregår, å være opptatt av museenes praksiser i et 

prosessperspektiv, kunne tilføre museologi noe nytt og “(...) i sine beste stunder, gripe det 

partikulære og det komplekse på mer interessante og handlingsrettede måter” (Brenna 

2012:233).  

 

Denne tilnærmingsmetoden til museologiske studier og min interesse for museets praktiske 

arbeidsoppgaver plasserer oppgaven innenfor en nyere vendingen innenfor museologisk 

forskning; kritisk museologi. I følge Brenna er den kritiske museologien en forlengelse av 

den nye museologien (Brenna 2012). Ny museologi er et begrep som ble lansert av Vergo i 

antologien The New Museology (1989). Formålet med begrepet var å skille mellom den 

gamle museologien, som handlet om museenes metode og praktiske arbeidsoppgaver eller 

hvordan museene utførte sine oppgaver. Den nye museologien skulle isteden fokusere på 

hvorfor med fokus på historie, institusjonelle vilkår, verdigrunnlag og ideologisk betydning 

(Maurstad og Hauan 2012:20-21). Kritisk museologi har derimot returnert til museenes 

hvordan i studier av det praktiske, eller museenes gjøren, men i en kombinasjon av den nye 

museologiens kritiske spørsmål om hvorfor (Brenna 2012:232-233; Macdonald 2011:8; 

Maurstad og Hauan 2012:20-21). Med andre ord stiller den kritiske museologien både 

spørsmål ved hvordan og hvorfor. 

 

Verdi og museumsnatur 
Jeg vil anvende to overordnede teoretiske blikk i denne oppgaven. Det første teoretiske 

blikket i denne oppgaven omhandler verdi eller verdsetting. Når jeg tilnærmer meg 

spørsmålet om hvordan vi kan studere verdien av museumsobjekter har jeg latt meg inspirere 

av det voksende, tverrdisiplinære studiefeltet valuation studies eller verdsettingsstudier. I 



	6	

følge det vitenskapelige tidsskriftet Valuation Studies kan verdsetting defineres slik “(...) any 

social practice where the value or values of something is established, assessed, negotiated, 

provoked, maintained, constructed and/or contested” (Valuation Studies 2016). Det vil si at 

verdsetting studeres som en sosial praksis og at denne fremgangsmåten skiller seg fra mange 

klassiske teorier hvor verdi enten reduseres til pris eller makt. Ved å anvende denne 

tilnærmingen skiller min oppgave seg fra flere tidligere studier av naturhistoriske samlingers 

verdi (se for eksempel Blackmore et al. 1997; Jeram 1997), da jeg ikke søker en objektiv 

vurdering eller statisk liste over verdier. Istedenfor har jeg valgt en utforskende tilnærming til 

hvordan museumspraksiser kan sees som verdsetting og å undersøke verdsettings dynamiske 

og prosessuelle natur. Jeg har tatt utgangspunkt i sosiologene Frank Heuts og Annemarie 

Mols bidrag til verdsettingsstudier gjennom deres utforskning av hva som utgjør en god 

tomat (2013). Heuts og Mol anvender verdi og verdsetting som prosessuelle begrep og 

studerer verdi gjennom å se på praksiser (Heuts og Mol 2013). Det andre teoretiske blikket i 

denne oppgaven omhandler museumsnatur, som jeg kort definerte innledningsvis (se s.1). 

Forståelsen av begrepet museumsnatur og spørsmålet om hvordan det konstrueres tar jeg med 

videre som et teoretisk utgangspunkt. 

 

Oppgavens struktur 
 
I dette kapittelet har jeg presentert tema og bakgrunnen for oppgaven og redegjort for 

oppgavens problemstilling. Videre har jeg kort skissert oppgavens metodiske og teoretiske 

utgangspunkt. I kapittel to vil jeg mer inngående gjøre rede for metode og det som danner 

oppgavens materiale presenteres. I dette kapittelet presenteres også oppgavens informanter. I 

kapittel tre vil jeg presentere teori og avklare teoretisk begreper mer utfyllende. Kapittel fire 

er første analysekapittel hvor jeg tar for meg det jeg har valgt å kalle kontekst. I dette 

kapittelet presenteres det jeg mener er viktige aspekter for hvordan det samles og prepareres 

på museet i dag. Jeg vil presentere NHM og Mineralsamlingen, samt se nærmere på 

mineralmessen The Munich Show (TMS) og mineralmarkedet. Formålet med dette kapittelet 

vil være å danne en viktig bakgrunn og kontekst for undersøkelsene av museumspraksiser 

som gjøres i de to neste kapitlene. Deretter vil jeg i kapittel fem undersøke og belyse hvordan 

innkjøp foregår i praksis, med en spesiell interesse for hvordan og hvorfor objekter blir valgt 

til å bli en del av Mineralsamlingen. Jeg gjør en detaljert studie av innkjøpsprosessen ved å 

følge museumsansatte fra NHM og private samlere på mineralmessen TMS. Jeg er dessuten i 
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dette kapittelet interessert i hvilke utstillingspraksiser som finnes på messen. Kapittel seks 

handler om preparering. Her ser jeg først på hvordan preparering vises og hvordan det 

fremkommer på TMS. På hvilken måte kan preparering undersøkes som en 

verdsettingspraksis? Deretter vender jeg blikket mot hvordan preparering gjøres på NHM i 

dag, hvordan, hva og hvorfor prepareres det? I det siste og avsluttende kapittel 7 gjør jeg en 

avsluttende oppsummering og refleksjon over oppgaven.  
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2 Metode og materiale 
 

(...) what we call our data are really our own constructions of other people ́s 
constructions of what they and their compatriots are up to (...) (Geertz 1973:9).  

 

I dette kapitelet vil jeg presentere det empiriske materialet i oppgaven og hvordan jeg har 

samlet det inn. Fordi jeg, som skissert i oppgavens første kapittel, ønsker å undersøke 

nåtidige museumspraksiser mener jeg en etnografisk tilnærming eller feltarbeid vil være 

velegnet metode. Macdonald argumenterer for at feltarbeid er spesielt velegnet når man 

ønsker å bak scenen på museet for å se de praksiser som ikke nødvendigvis er synlige for 

museumsbesøkende (2001:117). Denne metoden tillater dessuten at man kan anvende flere 

innsamlingsmetoder, som i mitt til felle er deltagende observasjon, intervjuer og innhenting 

av dokumenter. Foruten å øke mengden informasjon, vil en kombinasjon av disse 

innsamlingsmetodene kunne bidra til et mer innholdsrikt og nyansert materiale som “...mer 

utförligt kan visa på verklighetens inkonsistenser och motsägelser” (Öhlander 2011:292). 

 

Som vist i sitatet ovenfor av antropologen Clifford Geertz kan det forskeren kaller sitt 

materiale sees som en konstruksjon hvor forskeren er like delaktig i dets produksjon som 

informantene. Museologen Duncan Grewcock skriver i boken Doing Museology Differently 

om sitt ønske om en større grad av kritisk refleksjon over forskningspraksiser innenfor 

museologiske studier (Grewcock 2013:166,186). Gjennom en narrativ fortelling om eget 

museologisk feltarbeid argumenterer Grewcock for at forskeren gjennom å være 

reflekterende om sin egen rolle og bruk av metoder kan plassere seg selv i det som blir 

skrevet og med dette “...explain where we’re coming from because not everyone sets out on 

museum research from the same place or arrives at the museum using the same terms of 

reference” (Grewcock 2013:166). I dette kapitelet ønsker jeg derfor utover en ren 

presentasjon av metode og materialet også å vise refleksivitet over min egen rolle i 

produksjonen av det, gjennom å beskrive hvordan det ble til og synliggjøre hvilke 

vurderinger jeg har gjort og utfordringer jeg har møtt på underveis i arbeidet. 
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Innledende observasjoner og intervjuer 
Hvordan skapes og begrenses et feltarbeid? Etnologen Magnus Öhlander påpeker at 

forskning er et søkende felt, hvor det kan være vanskelig å vite hvilket materiale som skal 

anvendes og hvordan et felt skal avgrenses eller defineres (Öhlander 2011:39). Mitt 

feltarbeids ramme er basert på oppgavens problemstilling og på Mineralsamlingen som en 

casestudie. Jeg hadde i forkant av arbeidet med oppgaven ikke bestemt hvor mange 

informanter jeg ville anvende, men valgte derimot en utforskende tilnærming til feltet og å 

skaffe informanter ved hjelp av den såkalte snøballmetoden3. 

 

Under praksisperioden arbeidet jeg parallelt med prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven og 

jeg var spesielt interessert i å undersøke den da nærstående flytteprosessen av de geologiske 

samlingene4. Jeg hadde derfor flere samtaler om oppgaven min under praksisperioden med 

ansatte på NHM, på tvers av ulike avdelinger og tilknytning til samlingene. I løpet av 

praksisperioden ble det klart jeg at ønsket å skrive om Mineralsamlingen og jeg etablerte 

deretter kontakt med mineralog Henrik Friis og geolog og kurator for Mineralsamlingen 

Rune Selbekk, som begge er en del av den Mineralogiske forskningsgruppen under Seksjon 

for forskning og samlinger. Friis og Selbekk er to av oppgavens hovedinformanter og i 

oppgavens tekst og i referanselisten vil Friis heretter refereres til som Forsker og Selbekk vil 

refereres til som Kurator5. Jeg ser derfor praksisperioden, med de samtaler og undersøkelser 

jeg gjorde, og etableringen av kontakt med de som senere fikk status som informanter, kan 

sees som en innledning til feltarbeidet, eller det som etnologen Lars Kaijser kaller en 

orienteringsfase i et feltarbeid (Kaijser 2011:43) 

 

Da prosjektbeskrivelsen var klar og godkjent i august 2015, hadde den tittelen Samling i 

bevegelse, hvor jeg på bakgrunn av problemstillingene var interessert i å se på flyttingen av 

mineralprøver og de kuratoriske praksisene tilknyttet Mineralsamlingen generelt. Prosjektet 

ble meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD) som prosjekt 44732 Samling i bevegelse 

og NSD godkjente informasjonsskrivet jeg utarbeidet. I slutten av august 2015 sendte jeg 

                                                
3 Snøballmetoden vil si at man først tar utgangspunkt i for eksempel en eller to informanter, og deretter at disse 
personene viser til andre potensielle informanter (Öhlander 2011:30). 
4 Styret ved NHM ved UiO vedtok å stenge de geologiske utstillingene i W.C.Brøggers hus 26.01.15 og 
01.06.15 å flytte samlinger og ansatte til midlertidige lokaler på Økern i påvente av rehabilitering av bygget og 
bedre lagringsforhold for samlingene (NHM 2014a, 2014c). Jeg vil komme nærmere inn på dette i denne 
oppgaven i kapittel fire.  
5 Valget om å gi informanter alias i oppgaven vil jeg komme tilbake til under Forskningsetiske hensyn i dette 
kapitelet.  
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informasjonsskrivet til Forskeren og Kuratoren med forespørsel om å være tilstede på museet 

når flyttearbeidet foregikk. Til tross for at de var svært imøtekommende, ser jeg i etterkant at 

jeg selv syntes det var vanskelig å skulle spørre og også vite hvordan jeg skulle begrense eller 

gjøre et feltarbeid for å se på en arbeidsprosess (flyttingen) som var i en innledende fase og 

hvor arbeidet med flyttingen foregikk relativt sporadisk. Jeg startet derfor med å være på 

museet to dager i slutten av august 2015 hvor jeg fikk mulighet til å observere noe av 

arbeidet, snakke med de ansatte og frivillige som jobbet med Mineralsamlingen. 

 
Under disse dagene utførte jeg det første intervju av Kuratoren (Kurator intervju 2015a), 

intervjuet ble ikke tatt opp på bånd men det ble notert både under og etter intervjuet ble gjort. 

Intervjuet var uformelt og ustrukturert. Vi gikk rundt på museet, blant annet i salen hvor 

Mineralsamlingen var utstilt, på laboratorier og i magasin på museet. Under besøkene på 

museet ble jeg også kjent med Geologisk Museums Venner (GMV) ved formann Lars O. 

Kvamsdal. Kvamsdal jobbet som frivillig på museet og merket prøver som en del av arbeidet 

knyttet til flyttingen. 8.oktober 2015 intervjuet jeg Kvamsdal på kontoret han hadde som 

frivillig ved Naturhistorisk Museum i Oslo for å høre mer om GMVs arbeid, om 

Mineralsamlingen på NHM og om det mineralsamlermiljøet i Norge (Kvamsdal intervju 

2015). Deretter utførte jeg 21.oktober 2015 første intervju av Forskeren (Forsker intervju 

2015a), hvor jeg var interessert i praksiser knyttet til Mineralsamlingen, slik som innsamling, 

forskning og formidling. I likhet med de to overnevnte intervjuene, var også dette i en 

uformell og ustrukturert form hvor vi beveget oss rundt på museet. Som under intervjuet med 

Kuratoren gikk vi både i utstillingene, på laboratorier og i magasiner.  

 

Disse intervjuene dannet et viktig grunnlag for det videre arbeidet med oppgaven og var en 

del av utforskningen av feltet. Det var under observasjonene og under disse intervjuene at 

innsamlingspraksiser og preparering av mineraler kom opp som tema. Blant annet fortalte 

både Forskeren og Kuratoren at de skulle besøke mineralmessen The Munich Show (TMS) 

28.-30. oktober 2015 for å kjøpe mineralprøver til samlingen. Kvamsdal ga innsikt i det stor 

engasjement og involvering av frivillige knyttet til Mineralsamlingen, hvor GMV blant annet, 

som jeg vil komme tilbake til, finansierer store deler av innkjøpene. Dette førte til at jeg 

skiftet fokus i oppgaven, både fordi jeg innså at flyttingen var vanskelig å følge (dels fordi 

den var i en innledende fase og fordi jeg opplevede stor usikkerhet knyttet til om jeg ville få 

nok materiale) og fordi jeg bestemte meg for å vektlegge to praksiser jeg fant spesielt 

interessant å undersøke: innkjøp og preparering. For å se hvordan dette foregikk i praksis 
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spurte jeg om jeg kunne følge Forskeren og Kuratoren gjennom deltagende observasjon 

under messen, og det fikk jeg tillatelse til.  

 

 

Deltagende observasjon: The Munich Show 2015 
28.-30. oktober 2015 fulgte jeg gjennom deltagende observasjon tre ansatte fra NHM på 

mineralmessen The Munich Show i München (TMS). Hva TMS er og mineralmarkedet 

generelt vil jeg komme tilbake til i kapittel fire, men jeg vil her holde meg til å beskrive 

hvordan deltagende observasjonen ble gjort. På messen fulgte jeg som nevnt tre ansatte fra 

NHM, Forskeren og Kuratoren (som introdusert tidligere i dette kapitelet) og geolog Axel 

Müller, som heretter vil refereres til som Eksperten i oppgaveteksten og i referanser. Til tross 

for at jeg fulgte tre personer fra museet, er det i hovedsak Forskeren og Kuratoren som vil 

omtales i oppgavens analyse, da det er disse som har størst befatning med innkjøp og 

Mineralsamlingens kuratoriske arbeid. På denne messen var det også mange private norske 

mineralsamlere. Blant dem sekretær for Geologisk Museums Venneforening (GMV), 

mineralsamler og mineralfotograf Øivind Thoresen, som ofte gikk sammen med Kuratoren på 

messen. På bakgrunn av Thoresens tilknytning til GMV, NHM og hans kjennskap til 

mineralmiljøet ble han derfor, i tillegg til Forskeren og Kuratoren, også en av hoved-

informantene i oppgaven. Thoresen refereres heretter til som Samleren både i oppgaveteksten 

og i referanser. 

 

“(...) å henge på ei harabikkje under jakt” 
Min tidligere erfaring med feltarbeid var gjennom en arkeologisk utgraving jeg var med på 

som bachelorstudent i arkeologi. Feltarbeid som metode er helt klart noe annet brukt i 

kulturfagene enn i arkeologi, og det skulle vise seg at det å grave ut døde romere var langt 

enklere enn å følge høyst levende museumsansatte på spor av mineralprøver. Dette med å 

følge noen på en messe, som jeg på forhånd ble advart av Kuratoren på mail ble som “(...) å 

henge på ei harabikkje under jakt” (e-post, 17. september 2015), gjorde at jeg tidvis måtte ta 

noen valg og jeg ble tidlig møtt av deltagende observasjons rotete virkelighet (Macdonald 

2002:6). 

 

For det første delte informantene seg ofte i to eller tre grupper da de gikk rundt, for så å 

møtes underveis for diskusjon. Dette, fortalte de meg, var en bevisst strategi fordi de har 
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ulike blikk, det vil si at de ser på mineraler på ulike måter eller ser etter ulike egenskaper ved 

mineralene. Disse ulike blikkene skulle danne interessante momenter for analyse, men under 

feltarbeidet skapte det hodebry ved at jeg måtte ofte måtte foreta valg om hvem jeg skulle 

følge. Noen ganger valgte jeg å følge en eller to av dem, for så å ende opp med å miste dem 

alle. Frykten for at jeg ville gå glipp av noe var ofte tilstede. Jeg tok meg selv i å tenke at  

“hva om det er når jeg følger den ene personen at den andre gjør noe veldig interessant eller 

gjør et kjøp og så er jeg ikke der for å se det!”. Allikevel måtte jeg ta et valg og innse at jeg 

ikke hadde mulighet til å få med meg alt og at det å være én person som skal følge etter flere 

personer vil ha en innvirkning på hva som er mulig å observere og dermed påvirke materialet. 

 

For det andre innebar det å følge etter museumsansatte på jakt etter mineralprøver at vi var i 

nesten konstant bevegelse. Det var tidvis et hurtig tempo mellom ulike forhandlere og 

situasjoner endret seg raskt. For eksempel kunne en informant gå forbi et bord med 

mineralprøver, stoppe opp og gjøre en vurdering om det de så på var interessant for museet 

eller ikke, for deretter å få øye på en kollega fra et annet museum og prate med dem om et 

forskningsprosjekt. Både informantenes og mitt fokus skiftet derfor ofte mellom ulike steder, 

forhandlere og personer. Til tross for at det å følge etter noen i bevegelse gjennom ulike 

settinger og rom tidvis var utfordrende, kan det i følge geografen Jon Anderson være velegnet 

for å få kunnskap om det man undersøke fordi informantene påvirkes av stedet de er på 

(Anderson 2004). Denne formen for deltagende observasjon kaller Anderson talking whilst 

walking (Anderson 2004). Og når jeg gikk rundt med informantene, ble det også mye 

snakking.  

 

Den sorte boka – om nærhet og avstand  
 

“Å være nær er ikke det samme som å være innenfor” (Esborg 2005:100).  

 

Samler du også på stein? Dette spørsmålet fikk jeg gjentatte ganger under messen. Da jeg 

gikk med informantene møtte jeg ofte nye personer, både forhandlere, private samlere og 

museumsansatte. Dette medførte at jeg, ofte på veldig kort tid, måtte presentere meg selv, 

oppgaven og si at jeg ikke samlet på stein men at jeg allikevel var interessert i å se hvordan 

samling av stein foregikk. Å fortelle om oppgaven innebar også å fortelle at jeg tilhørte 

samme universitet som de jeg gikk sammen med, men at det var slik at jeg forsket på hva 
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disse forskerne drev med. Jeg var i mine egne øyne utenfor de museumsansatte jeg fulgte, 

men kunne med all forståelighet fremstå som innenfor av andre nettopp fordi jeg var i følge 

med dem og dermed kunne bli oppfattet som en kollega eller student i mineralogi. Som 

etnologene Oscar Pripp og Magnus Öhlander påpeker må man som observatør være klar over 

at man også blir vurdert og observert (Pripp og Öhlander 2011:131).  

 

Da jeg fortalte de jeg møtte på messen om masteroppgaven min og at jeg var her for å 

observere både hva museumsansatte og andre gjør på messen, vakte dette ofte engasjement 

og det ble gode samtaler med private samlere og andre museumsansatte om både messen, 

samling og mineraler. Det å til stadighet treffe på nye mennesker ble en øving i å klargjøre 

for andre og også for meg selv hva formålet med mitt besøk på messen var, å formulere mine 

egne forskningsspørsmål og å snakke om mitt eget arbeid på en kort og konsis måte. På 

denne måten bidro feltarbeidet ikke bare til å gi meg empirisk materiale til oppgaven, men 

ved å til stadighet måtte gjenta hvem jeg var og hva jeg drev med ble forskningsspørsmålene 

klarere og det å oppfatte meg selv som en forskende student i felt stadig enklere.  

 

Line Esborg skriver i Feltarbeidets mange samtaleformer om at det under feltarbeid vil være 

forberedte intervjuer, men at andre samtaleformer kan være vel så viktig (Esborg 2005:93). 

Under The Munich Show var dagene tilbrakt med personer jeg har gitt status som 

informanter. Naturligvis vil man når man tilbringer tid med noen, snakke om løst og fast. 

Mange av samtalene foregikk uformelt og spontant, både i forhold til innhold og hvem jeg 

snakket med. Lunsjtider var for eksempel en tid hvor museumsansatte fra ulike museer og 

private samlere samlet seg rundt bordene på en av matstedene i messeområdet. Jeg fikk 

anledning til å snakke om prosjektet mitt og også stille spørsmål til flere personer samtidig og 

deretter lytte til deres videre prat om temaet. Jeg noterte flittig i den sorte boka, feltdagboken, 

både da jeg gikk rundt på messen, under lunsjer og middager og da jeg kom tilbake på 

hotellet på kveldstid. Ved for eksempel middager kjentes det litt rart å skulle dra opp en 

notatbok, og under en av middagene kommenterte en samler spøkefullt “Nå skal du frem med 

den notatboken din i igjen, jeg lurer på hva du egentlig skriver ned der”. På den ene siden er 

det unaturlig å spørre under en middagssamtale om jeg fikk lov til å notere ned det en person 

sa, på den andre siden så ble det en påminnelse både for dem og meg selv at jeg var der for å 

samle inn materiale til en masteroppgave. Jeg opplevde at det å alltid ha med seg notatblokk 

og penn (selv under lunsjer og middager) fungerte, som Pripp og Öhlander også påpeker i 

sine erfaringer (2011:134), som en påminnelse på hvem jeg er og hva jeg gjorde der.  
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Jeg opplevde ofte at det var de uformelle samtalene jeg hadde med folk som ga perspektiver 

og ny informasjon som jeg valgte å følge i oppgaven. Under TMS var det gjerne gjennom 

personers kommentarer og prat med dem i sosiale settinger at jeg fikk en bredere forståelse 

for de praksisene jeg ønsket å utforske og for mineraler og mineralsamlermiljøet generelt. 

Men hvordan skulle jeg bruke disse uformelle samtalene? Esborg argumenterer for at de 

samtalene man har i sosiale sammenhenger også er en del av feltarbeidet fordi de påvirker 

forståelsen en forsker får for et felt (Esborg 2005:98). Hun skriver videre at i hennes arbeid 

har hun ikke gjengitt disse uformelle samtalene hun har under feltarbeid, men “...at de har 

like fullt preget min forståelse” (Esborg 2005:98). I likhet med Esborg, ser jeg at de 

uformelle samtalene både før, under og etter messen har påvirket min forståelse og at jeg 

valgte å bruke mye av det jeg snakket med folk om til å utarbeide spørsmål for intervjuer i 

etterkant av messen. Men til tross for at det var mange gode og uformelle samtaler under 

messen, var det allikevel slik at jeg ikke alltid forstod hva de snakket om.  

 

Mineralogisk fagspråk og “stammespråk” 
Før min praksisperiode på NHM hadde mitt forhold til geologi vært begrenset til en 

barndomsinteresse for samling av stein, en stadig fascinasjon for dinosaurer og fossiler og en 

kort innføring i steinsorter og jordarter gjennom en bachelorgrad i arkeologi. Med andre ord 

var min fagkunnskap om mineralogi begrenset og læringskurven har vært bratt. Som Tilde 

Rosmer påpeker er det viktig å gjøre forberedelser når det gjelder språk før man foretar 

feltarbeid (Rosmer 2005:50-52). For Rosmer dreide dette seg om å forberede seg på språklige 

utfordringer ved feltarbeid i Midtøsten (Rosmer 2005). I mitt tilfelle snakket jeg samme språk 

som informantene, men jeg ble allikevel møtt med utfordringer i møte med mineralogisk 

fagspråk og “stammespråk”. I forkant av reisen til München og feltarbeidet på TMS hadde 

jeg som tidligere nevnt utført tre intervjuer. Disse intervjuene hadde, utover å gi empirisk 

materiale til oppgaven, også gjort det klart for meg at det var begreper og ord jeg måtte sette 

meg inn i. For eksempel visste jeg ikke i forkant av intervjuene at det var vanlig å kalle en 

mineralprøve en stuff. En stuff er et stykke eller prøve av et mineral eller bergart, men 

begrepet kan også brukes om innerste vegg (fronten) i en gruvegang eller tunnel under 

driving (Stuff: i gruvegang 2009, 15. februar). Dermed var de første intervjuene også til hjelp 

for forarbeidet før TMS, ved at jeg brukte tid på å forsøke å sette meg inn i ulike mineraler og 

i mineralogiske begreper.  
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Til tross for forarbeid ble jeg møtt av språklige utfordringer under messen. Informantene 

brukte terminologier jeg var helt ukjent med og de snakket om ting som var helt fremmed for 

meg. Mineralmessen ble nærmest som en fremmed kultur hvor jeg måtte innstille meg på å 

stille mange spørsmål for å kunne forstå og “oversette”. Mine spørsmål kunne dreie seg om 

mineralogi, som om hvorfor samme mineraltype kunne ha forskjellige navn basert på hvilken 

farge det er, eller om spørsmål som var relatert til oppgavens problemstilling, som om 

hvorfor to mineralprøver som for meg tilsynelatende så helt like ut ikke var like interessant 

for innkjøp til Mineralsamlingen. Jeg opplevde at alle disse spørsmålene, om ting som for 

informantene var åpenbart og kanskje tidvis virket dumme, ga mye informasjon. Det kan 

dermed sees både som en ulempe og en fordel at jeg ikke har bakgrunn i mineralogi. Til tross 

for at informantene kanskje oppfattet enkelte spørsmål som veldig grunnleggende og at en 

bakgrunn i mineralogi hadde gjort at jeg kunne stille andre spørsmål, mener jeg at det å 

komme utenfra bidro til et interessant materiale for oppgaven fordi jeg stilte spørsmål ved 

ting som informantene tok for gitt.   

 

Intervjuer 
I etterkant av feltarbeidet ved TMS intervjuet jeg 4 informanter. Felles for intervjuene var at 

jeg på forhånd hadde utarbeidet en intervjuguide med spørsmål og temaer jeg ønsket å snakke 

om. Intervjuene har vært i et glidende forhold mellom strukturert og ustrukturert (Fägerborg 

2011:99). Jeg har ofte tatt utgangspunkt i et spørsmål og så stilt oppfølgingsspørsmål 

underveis som de dukker opp. På denne måten har intervjuene tatt naturlige vendinger ut ifra 

hva intervjuobjektet har sagt.  

 

I etterkant av TMS intervjuet jeg på nytt Forskeren den 15. desember 2015 (Forsker intervju 

2015b) og Kuratoren den 14. desember 2015 (Kurator intervju 2015b). Intervjuene ble tatt 

opp på båndopptaker og hadde begge en varighet på cirka 1 time hver.  Fordi jeg også før 

messen hadde intervjuet Forskeren og Kuratoren mener jeg at det å intervju dem på nytt bidro 

til et rikere materiale. En av fordelene var at jeg fikk mulighet til å stille spørsmål ved 

observasjoner og hendelser som oppstod messen. Som tidligere nevnt i dette kapittelet var det 

tidvis vanskelig å følge etter flere personer samtidig på messen og et skiftende fokus gjorde 

også at jeg naturligvis ikke fikk med meg alt. Dessuten muliggjorde også intervjuene av 

informantene i etterkant av messen at jeg kunne stille spørsmål om deres tanker, meninger og 
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refleksjoner omkring deres egne praksiser. En utfordring, på en annen side, var å ikke dreie 

intervjuene mot et ønske om å bekrefte de funnene eller antakelsene jeg har gjort i løpet av 

deltagende observasjon og uformelle samtaler på TMS.  

 

27. januar 2016 intervjuet jeg Samleren (Samler intervju 2016). Som nevnt tidligere var 

Samleren en av personene jeg fulgte på messen fordi han som privat mineralsamler, sekretær 

ved GMV og mineralfotograf er tilknyttet Mineralsamlingen ved NHM. Intervjuet med 

Samleren ble utført på hans arbeidsplass og varte i 2 timer. Tema for intervjuet var blant 

annet mineralsamling generelt, det norske mineralsamlermiljøet, mineralmesser, preparering 

og fotografering av mineraler, samt arbeidet GMV gjør.  

 

Under intervjuene med Forskeren og Kuratoren nevnte de begge Natural History Museum i 

London (NHML) og deres mineralsamling som et eksempel på et museum som ikke 

preparerte mineralprøvene etter at de var registrert i samlingen. På bakgrunn av denne 

informasjonen og for å få et supplerende og bredere perspektiv på museers mineral 

innsamling og preparering valgte jeg derfor å intervjue Senior Curator in Charge ved 

avdelingen Earth Science i ES Mineral og Planetary Sciences Division Mike Rumsey ved 

NHML (Engelsk Kurator intervju 2016). Rumsey omtales i oppgaveteksten og refereres 

heretter til som Den engelske kuratoren. Kontakten med Den engelske kuratoren ble opprettet 

ved at Forskeren sendte han en mail og introduserte meg og mitt prosjekt, da de kjenner 

hverandre gjennom det mineralogiske fagmiljøet. 7. januar 2016 besøkte jeg NHML og 

intervjuet Den engelske kuratoren. Utover intervjuet besøkte jeg også de mineralogiske 

utstillingene og fikk se deler av Mineralsamlingens magasiner og arbeidsplassene tilknyttet 

samlingen.  

 

Venneforeningsmøte og Norsk Mineralsymposium 
Det er også to andre steder jeg har utført (deltagende) observasjon, som jeg vil presentere 

kort.  28. november 2015 deltok jeg på et foreningsmøte for Geologisk Museums 

Venneforening (GMV). Møtet fant sted på NHM, hvor både ansatte fra NHM og foreningens 

medlemmer deltok. Dette møtet ble brukt til å blant annet presentere kjøp fra TMS, det ble 

holdt foredrag av både museumsansatte og private samlere om mineralogi og det var en stille 

auksjon på mineralprøver som private samlere hadde donert til inntekt for museet. GMV og 
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deres tilknytning til museet og rolle i innkjøpsprosessen for mineralprøver til museet vil jeg 

presentere nærmere i kapittel fire.  

 

27.-28. mai 2016 deltok jeg som invitert foredragsholder og artikkelforfatter på Norsk 

Mineralsymposium i Larvik. Symposiet ble for første gang arrangert i 1993 og i perioden 

1995-2013 ble det avholdt hvert år på Norsk Bergverksmuseum. I 2015 og 2016 ble det 

avholdt på Holms motell i Larvik. Symposiet går over to dager og er for mineralsamlere og 

fagmineraloger. Under symposiet holdes det foredrag, mineralprøver utstilles og det er salg 

og bytte av mineralprøver. I etterkant av symposiet utgis det en artikkelsamling. Både 

underveis og i etterkant av symposiet fikk jeg mulighet til å diskutere mitt arbeid med 

museumsansatte og private samlere. Til tross for at jeg i utgangspunktet ikke regner 

deltagelsen på Norsk Mineralsymposium som en del av feltarbeidet, anser jeg at det likefullt 

har påvirket min oppfatning og forståelse av feltet og at det dermed burde nevnes.  

 

Andre kilder 
For å få empirisk materiale til denne oppgaven har jeg, som forklart så langt, gjort 

undersøkelser ved bruk av to ulike metoder, deltagende observasjon og intervjuer. I tillegg til 

dette har jeg også anvendt andre kilder. Jeg har samlet kontekstuell informasjon om NHM 

ved å se på publiserte samlingsplaner, nettsider og andre tilgjengelige skriftlige kilder slik 

som museumsetiske regelverk som museet forholder seg til. Jeg har dessuten anvendt 

mailkorrespondanse jeg har gjort med informantene og fått tilgang og tillatelse til å anvende 

et upublisert dokument som omhandler innsamling for Mineralsamlingen på NHM, forfattet 

av Forskeren og Kuratoren. For informasjon om TMS har jeg anvendt deres nettsider og 

brosjyrer. For å undersøke TMS spesielt, men også mineralmarkedet generelt, har jeg lest 

tidsskrifter knyttet til mineralogi og samling av mineralprøver. Disse kildene danner samlet 

en bakgrunn og kontekst, som jeg vil undersøke i kapittel fire, for både NHM, TMS og for de 

praksisene (innkjøp og preparering) jeg undersøker nærmere i kapittel fem og seks. I tillegg 

er også disse kildene brukt som et supplement i kapittel fem og seks, der jeg mener de kan 

bidra eller belyse aspekter i tillegg til det materialet som er innhentet via deltagende 

observasjon og intervju. 

 

Transkribering er en analytisk akt  



	18	

Som et resultat av feltarbeidet består det empiriske materialet i denne oppgaven av notater fra 

deltagende observasjon, intervjuer, bilder, publiserte og upubliserte dokumenter, tidsskrifter 

og hjemmesider. En av utfordringen ved å skrive om materiale som er innhentet ved 

etnografisk metode er, som Macdonald beskriver, å sortere eller gi mening til informantenes 

forståelse eller syn på ting (2002:6-7). I tillegg er det å bli kjent materiale og tematisere det, 

som Öhlander påpeker, tidvis en kaotisk prosess (Öhlander 2011:275).  

 

I bearbeiding av intervjuene som er tatt opp på båndopptaker har jeg transkribert tre av dem, 

2. gangs intervju med Forskeren (Forsker intervju 2015b), 2. gangs intervju med Kuratoren 

(Kurator intervju 2015b) og intervju med Samleren (Samler intervju 2016). Både etnologen 

Eva Fägerborg og etnologen Barbro Klein hevder at transkribering av intervjuer er mer enn 

bare en rutinemessig oppgave eller et håndverk, det må sees som en del av det analytiske 

arbeidet med materialet (Fägerborg 2011:107-108, Klein 1990). Videre hevder de begge at 

det er viktig at transkriberingen er en bevisst analytisk akt og at hvordan man velger å 

transkribere intervjuene må tilpasses kunnskapsmålet (Fägerborg 2011:107-108, Klein 

1990:53). Jeg har valgt å transkribere intervjuene i sin helhet fordi jeg mener at dette vil gi 

meg en mer inngående forståelse for materialet og at jeg lettere kan se analytiske kategorier. 

Transkriberingen av de tre overnevnte intervjuene har resultert i 76 sider. Under 

transkriberingene har jeg notert ting som tvil og latter, og jeg har notert hva som skjer i 

rommet da intervjuene fant sted. For eksempel var det flere anledninger hvor den som ble 

intervjuet tok frem en mineralprøve eller viste bilder for å forklare noe. Fordi jeg gjorde 

kontekstuelle notater underveis i intervjuene og fordi transkribering foregikk i dagene etter 

intervjuene var utført, har jeg hatt mulighet til å notere slik detaljer. Kontekstuelle detaljer 

siteres med firkantede parenteser i oppgaven.  

 

Språkvask 
Som Fägerborg påpeker skiller hverdagsspråk seg fra skriftspråk gjennom at hverdagsspråket 

er spontant og inneholder småord og uavsluttede setninger (Fägerborg 2011:107). Videre 

skriver hun at dette fører til at meninger og budskap i det som blir sagt og deretter leses i sin 

transkriberte form, kan være vanskeligere å se (Fägerborg 2011:107). I oppgaven siterer jeg 

intervjuene på bokmål, med en lett språkvask, hvor gjentagende småord som jeg mener ikke 

har en betydning for meningsinnholdet er fjernet. Der hvor informanter for eksempel viser 

tvil og dette er relevant for meningsinnholdet i sitatet, har jeg valgt å beholde det. 
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Forskningsetiske hensyn  
I forkant av studien har informanter fått tilsendt en samtykkeerklæring, som er godkjent av 

Norsk senter for forskningsdata (NSD), som har gitt dem informasjon om og formålet med 

studiet. I forbindelse med masteroppgaven har jeg gjort forskningsetiske overveielser i 

forhold til anonymisering av NHM, informanter og av de jeg observerte på TMS. Jeg har, i 

samråd med NSDs anbefaling og godkjenning, valgt å ikke anonymisere museet og 

informanter som eksplisitt har samtykket til bruk av innhentet informasjon. For museets del 

ser jeg på det som vanskelig å skulle anonymisere museet i sin helhet, samt at det ville være 

en uforholdsmessig ulempe for formålet med studiet hvor de praksiser og prosesser som 

undersøkes må sees i sammenheng med institusjonen de er en del av.  

 

Ut fra et forskningsetisk perspektiv kan det anses som diskutabelt, i ytterste fall problematisk, 

at jeg ikke har anonymisert enkeltpersoner i oppgaven. I de overveielser som er gjort i 

forhold til anonymisering er det lagt vekt på at informasjon som behandles ikke er av privat 

eller personlig karakter og at det foreligger samtykke til bruk av innhentet materiale. Jeg har 

likevel valgt å ikke anvende informanters navn i analysen. Jeg anser ikke dette som en 

anonymisering, men heller at oppgaven ikke handler om enkeltpersoner som individer men 

som representanter for ulike synspunkter og handlinger. Samtidig mener jeg at det å ikke 

anvende deres navn i større grad har gitt meg en nødvendig form for distanse til det empiriske 

materialet.  

 

Eventuelle tredjeparter som har kommet opp i intervjuene eller under observasjon og 

samtaler er anonymisert i henhold til NSDs anbefaling og godkjenning av studie. Jeg har i 

oppgaven valgt å anonymisere de private samlerne og museumsansatte jeg møtte, utover de 

personene jeg har gitt status som informanter i oppgaven og som er intervjuet, til tross for at 

jeg spurte om jeg fikk lov til å skrive hva de sa og bruke det i en masteroppgave. 

Anonymiseringen er gjort av flere hensyn. Settingen for samtaler som oppstår spontant er en 

annen enn under en mer formell intervjusituasjon, hvor intervjuobjektet får tilsendt 

samtykkeerklæring på forhånd og hvor den som blir intervjuet antageligvis opplever å ha mer 

kontroll over situasjonen. Ved observasjon av hvordan mineralene som er til salgs på TMS 

utstilles og formidles av kommersielle aktører, har jeg ikke spurt om lov til å skrive om deres 

utstillinger. Messen består av i overkant av 1200 utstillere og jeg har i samråd med NSD 
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besluttet at det vil være uforholdsmessig vanskelig å informere alle jeg gjør observasjoner av 

i forbindelse med messen.  

 

I dette kapittelet har jeg presentert det som danner oppgavens empiriske materiale og 

beskrevet hvordan jeg har samlet inn material og vært deltagende i dets tilblivelse. Ved å 

påpeke og reflektere omkring både svakheter og styrker ved de innsamlingsmetoder jeg har 

brukt, hvilke vurderinger og avveiinger jeg har foretatt underveis i arbeidet og om materialet 

og dets tilblivelse, har jeg ønsket å styrke materialets validitet. I neste kapittel vil jeg 

redegjøre oppgavens to teoretiske innfallsvinkler. 
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3 Teori  
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for oppgavens to teoretiske innfallsvinkler; verdi og 

museumsnatur. Først vil presentere den første teoretisk innfallsvinkelen, verdi eller 

verdsetting. Her er jeg inspirert av valuation studies og en studie av gode tomater Heuts og 

Mol 2013). Deretter vil jeg redegjøre for hvordan jeg tilnærmer meg begrepet museumsnatur.  

Utover det som gjøres rede for i dette kapitelet er det også teori og tidligere forskning jeg vil 

presentere direkte i analysekapitlene hvor jeg mener de kan belyse konkrete aspekter i 

analysen.  

 

Verdi 
Den andre teoretiske innfallsvinkelen jeg vil anvende i denne oppgaven dreier seg omkring 

begrepet verdi. Mitt utgangspunkt da jeg startet arbeidet med oppgaven var at jeg var 

interessert i hvordan praksiser påvirker objekters verdi på museet. Dette innebar blant annet 

at jeg ikke ønsket å følge en allerede utarbeidet skjematisk liste over verdier eller at formålet 

med denne studien er å påpeke hvilke verdier en samling kan ha. Som jeg kort skisserte i 

innledningskapittelet er jeg i denne oppgaven inspirert av studiefeltet valuation studies hvor 

valuation, eller verdsetting, studeres som sosiale praksiser hvor verdi eller verdiene av noe 

blir etablert, vurdert, forhandlet, provosert, vedlikeholdes, konstruert og/eller bestrides 

(Valuation Studies 2016). Sentralt i valuation studies er at verdsetting både handler om å 

vurdere verdi og å produsere verdi (Helgesson og Muniesa 2013:4).  

 

Å studere verdi er dog, som også andre har bemerket (Eiss og Pedersen 2002:283), å bevege 

seg inn i et felt som allerede er godt opptråkket6. Naturhistoriske samlingers verdi har vært 

utforsket på ulike måter. Et eksempel på dette er boken The Value and Valuation of Natural 

Science Collections (Nudds og Pettitt 1997) som er et resultat av den internasjonale 

konferansen med samme navn som ble holdt ved University of Manchester i 19957. 

Konferansen ble holdt nærmest som et forsvar for naturhistoriske samlinger, fordi museer i 

flere land opplevde at regjeringer kuttet finansieringen av naturhistoriske museer og krevde at 

                                                
6 Se for eksempel Graeber (2001) for en sammenfatning og diskusjon omkring økonomiske, politiske og 

kulturelle teorier om verdi.  
7 Tilstede på denne konferansen var 136 delegater fra 31 ulike land, fra både museer og universiteter med 

naturvitenskapelige samlinger (Nudds 1997:ix). 	
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samlingenes fiskale verdi ble regnet ut for å etablere samlingenes (økonomiske) verdi 

(Alberti 2008:78). Dermed var en av målene med konferansen å etablere alternative måter å 

verdsette naturhistoriske samlinger. Bokens artikler reflekterer også dette målet. Blant annet 

er det artikler som omhandler ulike tilnærminger til å måle naturhistoriske samlingers 

vitenskapelige verdi (Jeram 1997; Jakubowski 1997; Knell 1997) og kulturelle verdi 

(Timberlake 1997).  

 

Både behovet for og konsekvensene av verdsetting av geologiske samlinger har også vært 

tema i andre bøker og artikler. Museolog Simon Knell, som også var en av bidragsyterne i 

overnevnte bok, spør i en av sine artikler “Which fossil would you consider to be the most 

important in the world?” (1991:221). Spesielt interessant, skriver han, er begrunnelsen for 

valget man tar, hvorfor noe er viktig; Er det estetikk, sjeldenhet, vitenskap? (Knell 1991:221). 

Knell viser, blant annet gjennom å se på klassifisering av fossiler i museumssamlinger - hva 

som er typemateriale og ikke-typemateriale, at hva som er ansett som verdifullt kan og vil i 

fremtiden variere og at disse verdivurderingene har konsekvenser for samlingene (Knell 

1991). Det som i dag er behandlet som objekter uten verken vitenskapelig eller historisk verdi 

kan i fremtiden vise seg å være viktig, skriver Knell (1991:222). I likhet med Knell, 

argumenterer Jane Robb, Catherine Dillon, Mike Rumsey og Matija Strlic, gjennom en 

casestudie av Russell samlingen ved Natural History Museum i London, for at det er et behov 

for vurderinger av geologiske samlingers verdi, blant annet fordi verdier blir brukt som et 

argument for og i mot anskaffelser og bevaring av geologiske samlinger (Robb et al. 

2013:530). Samlet viser de overnevnte studiene viktige poenger jeg tar med meg videre i 

oppgaven, slik som at det er viktig å spørre hvorfor noe er viktig i museene og at 

verdivurderinger påvirker museumspraksiser. Dessuten aktualiserer de og viser viktigheten 

av å stille spørsmål ved og å undersøke hvordan man kan studere verdien av naturhistoriske 

museumssamlinger.  

 

Gode tomater – verdsetting i praksis  
Jeg har, som jeg beskrev kort i innledningskapittelet i denne oppgaven, valgt en 

tilnærmingsmetode til studier av verdi som er basert på sosiologene Frank Heuts og 

Annemarie Mols bidrag til valuation studies gjennom en studie av gode tomater. Heuts og 

Mol stiller spørsmålet “hva er en god tomat?”. Formålet med deres studie er dog ikke å 

komme til en konklusjon på svaret, til tross for, som de påpeker, at dette hadde vært mulig 
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ved å etablere verdikriterier som må møtes for at en tomat skal være god (Heuts og Mol 

2013:126). Videre beskriver de sin tilnærming til studier av verdsetting som en utforskende 

granskning hvor formålet verken er å kritisere eller avdekke hva som ligger bak det å 

verdsette tomater, enten det er snakk om politisk makt, finansielle interesser eller et ønske om 

å skille seg ut (Heuts og Mol 2013:126). Istedenfor er de interessert i verdsetting i seg selv og 

spør hva slags aktivitet det er og hva kommer frem i praksiser hvor tomaters godhet står på 

spill? (Heuts og Mol 2013:126).  

 

I studien av gode tomater intervjuet de parter de identifiserte som eksperter på tomater, blant 

annet tomatdyrkere, selgere, kokker og konsumenter av tomater (Heuts og Mol 2013:127). 

Formålet med å kalle alle informantene eksperter var at de var interesserte i verdsetting ut i 

fra ulike perspektiver og relatert til ulike praksiser, ikke kun dem som blir stemplet som 

eksperter gjennom spesialistkunnskap. Samtidig påpeker de at “An additional advantage of 

staging our informants as experts was that it allowed us, as researchers, to curiously analyze 

our materials without having to know better” (Heuts og Mol 2013:127). I intervjuene lot de 

informantene være sine egne etnografer, eller praxiographers, og stilte dem spørsmål som 

handlet om aktiviteter informantene ellers tok for gitt (Heuts og Mol 2013:128). Heuts og 

Mols bruk av begrepet praxiography, eller praxiografi8, kommer fra Mols etnografiske studie 

av sykdom i “The Body Multiple: ontology in medical practices” (2002) hvor hun beskriver 

praxiografi ”…as a method to ‘stubbornly take notice of the techniques that make things 

visible, audible, tangible, knowable” (2002:33). Boken er en av Mols bidrag til post-ANT 

studier av vitenskap, teknologi og medisin.  

 

Verdiregistre og verdsetting som aktivitet  

For å ordne det empiriske materialet transkriberte de intervjuene og identifiserte og skilte 

mellom de ulike aksene som gode og dårlige tomater måles. I utarbeiding av disse aksene er 

Heuts og Mol inspirert av sosiologene Luc Boltanski og Laurent Thévenot (Mol og Heuts 

2013:128-129). I boken On justification: Economies of worth (2006) utarbeider Boltanski og 

Thévenot syv verdiordninger kalt economies of worth og ser på hvordan vanlige mennesker 

begrunner og evaluerer handlingen sine ved å måle dem opp mot de syv verdiordningene 

(Boltanski og Thévenot 2006, Mol og Heuts 2013:128-129). Heuts og Mol videreutvikler 

begrepene Boltanski og Thévenot anvender gjennom å gå fra å snakke om verdier som 

                                                
8 Her har jeg oversatt Mols (2002, 2013) ’praxiography’ til praxiografi.  
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forskjellige economies of worth til å snakke om verdier som forskjellige registers of valuing 

(Heuts og Mol 2013:128-129). Registers of valuing har jeg i denne oppgaven valgt å 

oversette til verdiregistre. Ved å anvende ordet registre om ulike verdikategorier mener 

Heuts og Mol at det viser at det finnes felles relevans for de ulike verdiene, men hva som 

anses som bra eller ikke i relasjon til dem vil variere fra situasjon til situasjon (Heuts og Mol 

2013:129).  

 

Videre går Heuts og Mol fra å snakke om verdi som en kvalitet til å fremme verdsetting som 

en aktivitet (2013:129). Heuts og Mol hevder at verdsetting er performativt (Heuts og Mol 

2013:129). Her trekker Heuts og Mol inn sosiologen François Vatin som mener at 

verdsettingsstudier må skille mellom når noe vurderes og når noe produseres (Heuts og Mol 

2013:129, Vatin 2013:31). Heuts og Mol observerer dog i sitt empiriske materiale at det å 

skille mellom vurdering og produksjon vanskelig lar seg gjøre og slår derfor sammen 

begrepene til ett, valuing eller verdsetting. Begrepet verdsetting, argumenterer de, tillater dem 

å se gode tomater som performative og dermed utforske hvordan de vurderes og produseres, 

samt også hvordan de tilpasses og forbedres (Heuts og Mol 2013:130).  

Deretter identifiserer, eller utvikler, Heuts og Mol verdiregistre gjennom å skrive ut det 

transkriberte materialet og deretter anvende ulike fargemarkører for å merke de ulike 

verdiregistrene (Heuts og Mol 2013:134). Et eksempel på dette kan være om man leser i det 

transkriberte intervjuet at informanten bruker ordet penger når det er snakk om verdsetting, så 

vil dette markeres med rødt. Om informanten på en annen side nevner historie, så vil dette 

markeres med blått. På denne måten vil det i det transkriberte materiale ha farger som vil 

gjøre det lettere å identifisere de ulike verdiregistrene og også hvilke registre som ser ut til å 

opptre oftest. På denne måten kan man også, i følge Heuts og Mol, ikke bare identifiserer 

ulike verdiregistre i ulike setninger, men også situasjoner hvor ulike registre opptrer sammen 

(Heuts og Mol 2013:134). Dette igjen fører, i følge Heuts og Mol, til at man kan se på 

hvordan de ulike verdiregistrene relaterer til hverandre, om de går sammen eller om de drar i 

ulike retninger (Heuts og Mol 2013:134). 

Fire lærdommer 

Heuts og Mol argumenterer for at det er fire lærdommer som kan sees ut av deres studie av 

gode tomater. For det første, påpeker de, er studier av verdien av tomater vanskelig å plassere 

i en skjematisk oversikt. De poengterer at verdsettingsregistrene også relaterer til hverandre 
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og kunne overlappe. I noen situasjoner hadde tomater forskjellige verdsettingsregistre: 

(...) sometimes, different registers of valuing pull and push in different directions. 
Then one register may be prioritised over the others, or a compromise may be crafted. 
Compromises between different kinds of goodness, in their turn, come in variants 
(Heuts og Mol 2013:134) 

Samtidig var det også slik at hvordan ekspertene opplevde hva som er bra i forhold 

verdsettingsregistrene varierte. Som et eksempel på dette bruker de verdsettingsregistre 

penger, hvor en selger vil tjene penger men en kjøper vil kanskje ikke bruke så mye penger 

(Heuts og Mol 2013:140). Så selv om begge informantene snakket om penger, var det ulikt 

hvordan dette relaterte til gode tomater.  

For det andre viser studiet av gode tomater, i følge Heuts og Mol, at verdsetting handler om 

mer enn bare å evaluere eller bedømme hva som er en god tomat eller ikke, det handler også 

om det performative – å gjøre noe (mer) verdifullt (Heuts og Mol 2013:129). De erfarte dette 

i sitt materiale ved at de som ble intervjuet ikke bare fortalte om hvordan man kan vite at en 

tomat er bedre enn en annen, men også hvordan man kan gjøre en tomat bedre og de skriver 

at “The ‘assessment’ part and the ‘improvement’ part of dealing with tomatoes slide over into 

each other” (Heuts og Mol 2013:130). Med dette mener de at tomaters kvaliteter ikke er gitt, 

men kan endres gjennom ekspertenes bidrag til å gjøre dem gode. 

 

As they work with their tomatoes our informants seek to make them good. Thus valuing 
does not just have to do with the question how to appreciate reality as it is, but also 
with the question what is appropriate to do to improve things. Take processing. In a 
register where naturalness is celebrated, cooking, condensing and conserving do not 
qualify as improvements, as they ‘go against nature’ (Heuts og Mol 2013:137)  

Dette betyr at selv om informantene i deres studie utførte ulike prosesser for å gjøre tomatene 

bedre, kunne det også i disse prosessene oppstå spørsmål omkring hva som passende å gjøre 

for å forbedre tomatene. Videre, skriver Heuts og Mol, var det mange parter og aktiviteter 

involvert i gode tomater (Heuts og Mol 2013:130). Og med parter mener de ikke bare 

mennesker, men også det materielle som vann, biler og eddik (Heuts og Mol 2013:130). 

For det tredje, skriver Heuts og Mol, innebærer ikke aktiviteter relatert til å gjøre tomatene 

bedre nødvendigvis kontroll eller forutsigbarhet. Det er mange variabler involvert og de er 

ikke faste (Heuts og Mol 2013:141).  

(…) traits like viscosity and sugar content cannot all by themselves mark the ‘value’ of 
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tomatoes. They intertwine with such things as the susceptibility of bumblebees to 
pesticides, the latest legislation about whether or not adding potassium is ‘natural’, or 
the vinegar at hand in one’s kitchen. All these and many more materialities and 
practicalities inform and co-shape what valuing tomatoes comes to be in practice 
(Heuts og Mol 2013:141) 

Den fjerde og siste lærdommen som blir trukket frem er at uavhengig av hvor mange måter 

det er å verdsette tomater, så hadde ingen av dem vært der om ikke tomater var gode å spise. 

”Hence, in the case of tomatoes valuing does not only go together with caring (improving, 

adding worth), but also with destroying (killing, metabolising, decomposing) (Heuts og Mol 

2013:142). Og dette, hevder Heuts og Mol, er et aspekt verdsettingsstudier sjeldent tar opp; 

deevaluering (Heuts og Mol 2013:142).  

 

I utarbeidelse av oppgavens analyse har Heuts og Mols (2013) tilnærming til studier av verdi 

og utvikling og forståelse av begrepene verdsetting og verdiregistre vært sentrale. Dessuten 

har deres fire lærdommer også vært gode å tenke med i utviklingen av denne oppgavens 

analyse.  

 

Museumsnatur  
Fordi jeg har valgt en naturhistorisk samling og objekter som casestudie er denne oppgaven, 

som jeg skrev innledningsvis, en del av et voksende felt innenfor museologi som er 

interessert i museumsnatur. Museumsnatur blir av Alberti beskrevet som “(…) the practices 

of collecting, preservation, and displaying certain things – animals, plants, fossils and rocks – 

and the conceptual and exhibitionary frameworks in which they are set” (Alberti  2008:74). 

Brenna skriver på sin side at museumsnatur kan sees som “ (...) manufactured through 

processes of care, curiosity, disciplined work and pedagogic ambitions” (Brenna 2013:37). 

Albertis og Brennas anvendelse og forståelse av begrepet museumsnatur innebærer et 

konstruktivistisk perspektiv hvor museumsnatur produseres gjennom teknikker og praksiser 

slik som samling, bevaring og utstilling. 

Objekter i naturhistoriske samlinger og museer blir ofte ansett som eller har på en eller annen 

måte vært naturlige (Alberti 2008:74). Objektene i samlingene omtales ofte som prøver, det 

vil si objekter som innenfor biologi og systematikk blir sett som et eksemplar som 

representerer en større gruppe av for eksempel en type eller art. Prøver anvendes for å studere 

eller beskrive egenskaper for hele gruppen; “Specimens are placeholders in a scientific 

system, representing examples typical of a specific species, technique, or material. Their 
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value consists precisely in this representativeness” (Thiemeyer 2015:402). I museer har 

prøver og artefakter tradisjonelt ofte blitt fremstilt og oppfattet som to motsetninger, hvor den 

førstnevnte er vitenskapelige, objektive og naturlige objekter, og den sistnevnte er kulturelle 

og menneskelaget (se f.eks. Thiemeyer 2015; Pearce 1992). Geologisk materiale på 

naturhistoriske museer er intet unntak (Chalk 2012b:25; Knell 2007a:10). I motsetning til 

andre museumsobjekter, skriver Alberti, ser det ut til at naturhistoriske objekter ikke er skapt 

men født (Alberti 2008:79).  

 

(…) the processes by which natural history displays are constructed are disguised as 
neutral and objective, and in the professional literature there is an emphasis on the 
‘naturalness’ of natural history collections. Unlike other museum objects, it seems, 
they are not made, but born (Alberti 2008:79).  

 

Denne motsetningen mellom naturlige og kulturelle objekter i museer har dog gjennom 

museologiske, vitenskapshistoriske og antropologiske studier blitt utfordret9. Museologiske 

studier har blant annet bidratt til at taksidermerte dyr er sett på som kulturelt betingede 

objekter (Andrews 2013; Poliquin 2008). Alberti skriver dog at taksidermi i studier av 

praksiser som skaper museumsnatur er “(...) only the best-studied of a stable of cognate 

processes, from drying flowers to buffing minerals” (Alberti 2008:74). Geologisk materiale 

har, slik jeg påpekte i innledningskapittelet, mottatt relativt lite museologisk oppmerksomhet. 

Et unntak jeg ønsker å trekke frem er Hannah-Lee Chalks studier av geologiske universitets- 

og museumssamlinger som materiell kultur (Chalk 2012a, 2012b, 2012c). Chalk har gjennom 

etnografisk metode ved fem institusjoner undersøkt hvordan geovitenskapelig objekter på 

ingen måte er passive naturlige objekter, men snarere en form for materiell kultur som er like 

konstruert og kulturelt kompleks som gorillaene og dinosaurene som er utstilt i rommene ved 

siden av på museet (Chalk 2012b). Jeg vil referere til Chalks arbeid flere steder i oppgaven. 

 

En av formålene med å studere museumsnatur i et museologisk perspektiv er, slik jeg forstår 

det og vil anvende det i denne oppgaven, å utfordre denne fremstillingen eller oppfatningen 

av prøver og artefakter som motsetninger ved å undersøke og belyse teknikker og prosesser 

som ligger bak de tilsynelatende vitenskapelige, objektive og naturlige objektene. Denne 

teoretiske innfallsvinkelen gjør at jeg i kapittel fem og seks er interessert i å undersøke dette 

gjennom å beskrive prosesser og praksiser knyttet til mineralprøver.  

                                                
9 Se Alberti (2008) for en gjennomgang av museologisk og vitenskapshistorisk litteratur knyttet til 
museumsnatur.  
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4 Kontekst 
I dette kapittelet vil jeg undersøke det jeg har valgt å kalle en kontekst. Formålet med dette 

kapittelet er å presentere aktørene Naturhistorisk Museum i Oslo og The Munich Show. 

Videre er formålet å presentere det jeg mener er viktig aspekter ved samlingsforvaltningen av 

Mineralsamlingen i dag. Deretter vil jeg i dette kapitelet vende blikket mot mineralmarkedet 

og The Munich Show (TMS). Dette vil sette scenen og kontekstualiserer de praksisene jeg tar 

for meg i analysekapitlene som følger. 

Naturhistorisk Museum i Oslo  
Naturhistorisk Museum i Oslo (NHM) ligger på Tøyen og er en del av Universitet i Oslo 

(UiO). NHMs samling består av 6,2 millioner objekter og har med dette Norges største 

naturvitenskapelige samling (NHM u.å.a). Mineralsamlingen av i overkant 43 000 prøver. 

Universitetsmuseene på Tøyen har en historie som går tilbake til 1812 da kong Frederik 6. ga 

Gården Tøyen som gave til det da nyopprettede Kongelig Fredriks Universitet (NHM u.å.a). 

100 år senere ble universitetets naturaliasamling flyttet til Tøyen og organisert som følgende 

administrative enheter: Botanisk hage og museum, Mineralogisk-geologisk museum, 

Paleontologisk museum, Zoologisk museum og Museenes skoletjeneste, organisert under Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet (NHM u.å.b). Fra 1999 ble universitetsmuseene på 

Tøyen konsolidert under ett museum og ett navn, Universitetets naturhistoriske museer og 

botanisk hage, med direktør og styre direkte underlagt UiOs ledelse (NHM u.å.b). I 2005 ble 

navnet forenklet til Naturhistorisk Museum, Universitet i Oslo. I dag utstilles samlingene i 

Collets hus (Zoologisk museum), med permanente og skiftende zoologiske utstillinger. Den 

temporære utstillingen Stein og bein skal vise høydepunkter fra de geologiske samlingene i 

påvente av rehabilitering og nye utstillinger i Brøggers hus, hvor samlingene tidligere var 

utstilt (NHM u.å.c.).  

 

Mineralsamlingen 
Mineralsamlingen har en historie som strekker seg lenger tilbake enn museene på Tøyen og 

UiO. Deler av samlingen stammer fra Bergseminaret på Kongsberg (1757-1814) som var en 

institusjon for utdannelse innen bergteknikk10. Politiske beslutninger gjorde at 

bergverksundervisning skulle flyttes fra Bergseminaret på Kongsberg til Det Kongelig 
                                                
10 For mer om Bergseminaret på Kongsberg, se for eksempel Berg (2004).  
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Frederiks Universitet i 1811. Med denne beslutningen fulgte også overføring av	

mineralprøver. Ved universitetets begynnelse var det ett geologisk institutt, 

Mineralcabinettet, som inneholdt mineral- og bergartssamling, fossilsamling og 

glacialsamlingen, med beliggenhet i Domus Media på Karl Johan (Ore og Høeg 1961:564-

565). Under Waldemar Christopher Brøggers (1851-1940) 11  professorat mellom 1890-1917 

endret det navnet til Mineralogisk Institutt. Brøgger regnes som initiativtakeren til Geologisk 

på Tøyen. Han ønsket egentlig at hele Universitetet skulle ligge på Tøyen, men den hundre år 

gamle ideen om et samlet Universitet på Tøyen ble skrinlagt i 1920 (Ore og Høeg 1961:565). 

Den paleontologiske samlingen ble i 1910 skilt ut til en egen paleontologisk samling som 

fikk navnet Paleontologisk Museum. Ved flyttingen til Tøyen i 1915 skilles Mineralogisk-

Geologisk Museum (MGM) ut fra Mineralogisk Institutt (MI) som fortsetter som egen enhet 

og i 1957 blir en del av Institutt for Geologi på nybygde Blindern (1961:567). Med dette 

skillet deles også instrumenter og samlinger (Ore og Høeg 1961:567). MI får inventar, 

instrumenter til undervisningsbruk og vitenskapelige arbeidsmetoder. Videre får de en 

forelesningssamling av mineraler og bergarter, og øvelsessamling av mineraler (Ore og Høeg 

1961:567). Det resterende, som inkluderer hovedsamlingen av bergarter og mineraler, blir 

hos Brøgger og MGM (Ore og Høeg 1961:567).  

 

Museumsbygget som frem til 2016 huset de geologiske samlingene, stod ferdig i 1915 (Ore 

og Høeg 1961:567). Åpningen for publikum fant sted i 1920. Brøgger holdt tale og kongen 

stod angivelig “(…) med hatten i hånden og hørte ærbødig på Brøgger” (Ore og Høeg 

1961:567). Geologisk Museum var da inndelt i Mineralogisk-Geologisk Museum, 

Paleontologisk Museum og Mineralogisk Institutt. Museet bestod, i likhet med i dag, av fire 

saler; Geologisk sal, mineralogisk sal, Palentologisk sal og Øglehallen (Ore og Høeg 

1961:567). Fordi denne oppgaven ikke er en historisk undersøkelse, har jeg valgt å begrense 

historiske detaljer om samlingen12. Jeg mener likevel det er viktig å påpeke at noen av 

mineralprøvene i Mineralsamlingen har vært i UiOs eie siden 1814 og at samlingens historie 

er en del av konteksten for hvordan innsamling og preparering gjøres i dag. 

Konservator for Mineralsamlingen mellom 1981-2006, Gunnar Raade, beskriver at årene 

etter krigen var preget av et skille mellom laboratorievirksomhet og den museale 

                                                
11 Brøgger var forøvrig også universitetets første rektor i perioden 1906-1911. For historie om W.C. Brøgger se 
for eksempel Hestmark (1999).  
12 For historien om Mineralsamlingen og mineralogi ved UiO fra 1814 til 1970 se f.eks. Ore og Høeg 
(1961:564-567) og Barth og Heintz (1970) for perioden mellom 1915-2000 se f.eks. Raade (2003).  
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virksomheten (Raade 2003:65). Han påpeker også at antall stillinger tilknyttet den 

mineralogiske samlingen har vært nedadgående siden 1990-tallet (Raade 2003:65). 

Riksrevisjonen har i to rapporter (Riksrevisjonen 3:9 2002-2003, 3:10 2007-2008) kritisert de 

ufredstillende forholdene ved de naturhistoriske samlingene på NHM13. Brøggers hus ble 

blant annet på bakgrunn av dette stengt i 2014 (NHM 2014c). Da mine undersøkelser ble 

gjort i 2015/2016 var flyttingen en pågående prosess. Både ansatte og samlingen er i dag, i 

2017, flyttet til midlertidige lokaler på Økern i påvente av renovering og nye utstillinger i 

Brøggers hus (NHM 2014a).  

 

Samlingsplan 
Knell skriver om museenes retningslinjer og strategier at  

While they do say what can be collected and how, their greatest values has been in 
providing a rationale for rejecting gifts and resolving internal and external arguments 
concerning the funding of purchases and fieldwork. Collecting policies are the 
gatekeeper documents of the collection, though there may be acquisitions committees 
which interpret these documents and thereby hold the keys to that gate (Knell 
2004:13).  

Som Knell poengterer kan museenes retningslinjer og strategier fungere som “the gatekeeper 

documents of the collection”, men det er individene som tolker disse dokumentene som til 

syvende og sist holder nøklene til porten (Knell 2004:13). I dette avsnittet vil jeg, for å låne 

Knells metafor, se nærmere på portvaktene, det vil si museets plan- og strategidokumenter 

som legger grunnlag for innkjøp og preparering i dag. Et slikt dokument er 

Samlingsforvaltning ved NHM – strategier og planer (Mehlum et al. 2011). Denne 

samlingsplanen inneholder blant annet overordnede mål for samlingen, prinsipper for 

samlingsforvaltning og innsamlingsstrategi (Mehlum et al. 2011). Uten at jeg i denne 

oppgaven vil gå inn på hele planen i detalj, ønsker jeg å trekke frem punkt 7, 

Innsamlingsstrategi. Her går det frem at de geologiske samlingenes vekst siden 1800-tallet og 

frem til andre verdenskrig var preget av innkjøp og gaver (Mehlum et al. 2011:36). I dag er 

tilveksten hovdesaklig som følge av interne og eksterne forsknings- eller innsamlingsprosjekt 

eller bidrag fra institusjoner som Norsk geologisk undersøkelse (Mehlum et al. 2011:36).  

 

                                                
13 For mer om bakgrunnen for stengingen se NHM (2014b) 
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Under punkt 7 står det også at “En forsvarlig samlingsforvaltning krever en målrettet 

innsamlingsstrategi. Tilvekst til samlingene legger bånd på ressurser i lang tid fremover, og 

det er derfor viktig med en klar prioritering av hva slags materiale som skal innlemmes i 

samlingene” (Mehlum et al. 2011:36). Her legger NHMs strategiske plan føringer på hva som 

er museets innsamlingsmål og hva tilveksten til samlingene primært skal bestå av: Materiale 

knyttet til prioritert forskning ved NHM, materiale som styrker eksisterende vitenskapelige 

samlinger, materiale som fyller hull i samlingene for å sikre bredde og dybde i dekningsgrad 

for dokumentasjon av mangfoldet i tid og rom, og materiale for langsiktig miljøovervåking 

(tidsserier) (Mehlum et al. 2011:36).  

 

Mineralprøver blir i dag innsamlet enten i form av gaver, kjøp, innsamling eller bytte. I 

Samlingstrategi for Mineralsamlingen, et upublisert dokument anvendt internt av ansatte 

tilknyttet mineralsamlingen, går det frem at 55% av Mineralsamlingen i dag har kjent 

proveniens (Friis og Selbekk 2012). Med proveniens menes at man vet, eller at det er 

registrert, hvordan prøven har kommet inn i samlingen. Innkjøp og gaver er de to meste 

anvendte innsamlingsmetodene i delen av samlingen som har kjent proveniens. 

Mineralsamlingens samlingsforvaltning har i dag seks kjerneområder, listet fra høyest til 

lavest prioritet: 1. Typemateriale - Hvor nye mineraltyper er beskrevet, 2. Norske 

forekomster - mineraler fra norske forekomster, 3. Alkaline forekomster - mineraler fra 

alkaline og lignende lokaliteter, 4. Pegmatitter - Mineraler dannet i pegmatitter, 5. Mineraler 

til utstillingen 6. Systematisk - samling bestående av så mange godkjente mineraltyper som 

mulig (Friis og Selbekk 2012). Samlingen består av 49% norsk materiale og dette regnes som 

en høy prioritet også i fremtidige nyervervelser (Friis og Selbekk 2012). 

Sentralt i konteksten for innsamling av mineralprøver er også spørsmål om jus og etikk. Det 

går frem i samlingsplanen at NHM er tilsluttet ICOMs museumsetiske regelverk som 

inneholder prinsipper og en minimumsstandard for samlingsforvaltning og annen virksomhet 

ved museer (ICOM 2004; Mehlum et al. 2011:12). ICOM utga i 2013 et supplement til det 

museumsetiske regelverket spesielt rettet mot naturhistoriske museer (ICOM NATHIST 

2013). Seksjon 3 av ICOM NATHIST tar for seg stein, mineraler og fossiler.  
 
Geologisk Museums Venneforening 
Finansiering av innkjøp til Mineralsamlingen har over de siste 30 årene i hovedsak bestått av 

midler fra Geologisk Museums Venneforening (GMV) (Kvamsdal 2015). GMV er en 
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støtteforening for mineralogisk avdeling ved NHM. Venneforeningen ble dannet i juni 1980 

av geologer ved museet, blant annet senere konservator for samlingen Gunnar Raade, og 

amatørgeologer. Formålet med opprettelsen var å hindre at to mineralprøver fra samlingen 

ble gitt i et bytte/kjøp av en gullprøve fra Bømlo av en amerikansk mineralhandler 

(Kvamsdal 2009). Deres rundt 50 medlemmer bidrar til museets samling ved at de blant annet 

gir mineralprøver til museet (som enten er kjøpt eller samlet selv ute i felt) og gir 

mineralprøver som forening så selger videre i museumsbutikken eller på messer for å tjene 

penger som går til kjøp til Mineralsamlingen. Midlene som GMV bidrar med blir blant annet 

brukt til innkjøp på mineralmessene ’Tuscon Gem & Mineral Show’ i Arizona og ’The 

Mineral Show’ i München, Tyskland. I perioden 1985 til 2015 har GMV stått for 72% av 

midlene til innkjøp i Mineralsamlingen (Kvamsdal 2015). 

 
Mineralforhandlere og messer   
Fordi jeg i denne oppgaven spesielt vil undersøke én form for innsamling, innkjøp, mener jeg 

det er nødvendig å se på enkelte aspekter ved kjøp og salg av mineraler. Dette er for å 

plassere innkjøp, men også mineralmessen The Munich Show som jeg vil undersøke 

nærmere, i en større kontekst og utvikling.  

Samling av mineraler har foregått siden 1500-tallet og det har like lenge eksistert forhandlere 

(Price 1997:154, Wilson 1994:155). Naturhistoriske museers avhengighet av nettverk og 

forhandlere for å skaffe objekter til samlinger har en historie som er like gammel som 

museene (Alberti 2005:563-565, Ferry 2013:70-71)14. For eksempel viser Monica Price at 

omtrent 90% av objektene i naturhistoriske samlingene ved Oxford University Museum er 

kjøpt og har passert gjennom forhandleres hender på vei til museet (Price 1997:154). Brenna 

viser hvordan Fridtjof Nansen var en del av et stort nettverk av mennesker som gjennom sine 

reiser skaffet objekter til Bergen Museum (Brenna 2013). Brenna beskriver at Nansens bidrag 

kun utgjorde en liten del av en enorm trafikk av dyr, mineraler og planter som ankom via 

ulike utvekslingsmetoder til Bergen Museum.  Hun skriver at “(…) museum business was 

international business, and it was indeed a business” (Brenna 2013:43).    

 

                                                
14 For historie om museers mineralsamling og mineralsamling generelt se f.eks. Ferry (2005, 2010, 2013), Knell 
(2000, 2007) og Wilson (1994). 



	34	

I dag foregår handelen med mineralprøver på et stort internasjonalt kommersielt marked. 

Mineralmesser av ulik skala blir avholdt rundt omkring i verden som museer og private 

forhandlere deltar på. Blant de største og mest kjente er ’Tucson Gem & Mineral Show’ i 

Tucson, Arizona og ’Denver Gem and Mineral Show’ i Denver, Colorado, ‘Sainte-Marie-

aux-Mines show’ i Frankrike og ‘The Mineral Show’ i München Tyskland.  

 

The Munich Show (TMS) i München Tyskland er regnet som Europas største og viktigste 

arena for kjøp og salg av mineraler, fossiler og edelstener. Den første messen, den gang under 

navnet Mineralientage München, ble avholdt i 1964 med 20 bord med fossiler og mineraler i 

en lokal restaurant hvor mineralsamlere byttet, kjøpte og utstilte mineraler (The Munich 

Show 2013:1). Siden den gang har TMS blitt avholdt årlig i slutten av oktober eller 

begynnelsen av november (The Munich Show 2013:1). I 1998 byttet messen navn til The 

Munich Show og flyttet fra tidligere lokaler til Trade Fair Center i München med over 36 000 

kvm gulvarealer (The Munich Show 2013:1). Dette er messen jeg senere vil undersøke 

nærmere i kapittel fem og seks.  

 

Mineralmarkedet henger sammen med internasjonal økonomi og politikk, da nye objekter 

som entrer markedet gjerne er et biprodukt av bergindustrien (Price 1997:155). Dette er en av 

flere årsaker til at det også stilles spørsmål ved museenes etiske og juridiske ansvar i 

mineralhandelen. Mineraler er en økonomisk verdifull naturressurs som det kjempes om i 

krigsrammede land, som Den demokratiske republikken Kongo. De aller fleste er kjent med 

betegnelsen bloddiamanter, blant annet takket være Leonardo DiCaprio og filmen ’Blood 

Diamond’, men diamanter er langt i fra det eneste konfliktmineralet15. Konfliktmineraler 

utvinnes i områder med væpnede konflikter eller under forhold som er brudd på 

menneskerettigheter. Museene må derfor påse at mineraler som kjøpes inn til samlinger, blant 

annet i tråd med ICOMs museumsetiske regelverk (2004), ikke kommer fra konfliktområder 

og sikre at de kjenner til mineralets forekomst og utvinningsforhold. Det er også museer i 

Storbritannia som generelt fraråder handel med geologisk materiale (Alberti 2009:103). 

 

I Norge fikk kjøp og salg av mineraler i 2012 oppmerksomhet i media på grunn av en sak 

som omhandlet en privatperson som ulovlig hadde hentet ut mineraler fra gruvene på 

Kongsberg og deretter solgt noen av dem til Kongsberg museum (Nordahl 2013). Mannen 
                                                
15 De fire mest vanlige konfliktmineralene er kasseteritt, wolframitt, columbit-tantalit og gull. For mer om 
konfliktmineraler se f.eks. Eichstaedt (2011). 	
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som hadde hentet ut mineralene ble fengslet, en ansatt ved museet fikk sparken og museet 

distanserte seg fra det private samlermiljøet. Samtidig ble det reist spørsmål i media om 

mineralmiljøet gjorde at det ble sett på som greit å uthente mineraler fra en fredet forekomst 

(Skøien 2013). 

 

Et annet aspekt i kjøp og salg av geologisk materiale er spørsmål knyttet til museenes ansvar 

i kommersialiseringen av vitenskapelig materiale. Hans Arne Nakrem ved Naturhistorisk 

Museum i Oslo skriver at det de siste årene har blitt mer snakk om kommersialiseringen av 

naturhistoriske samlinger og kostnader knyttet til å samle inn materiale (2010:218). Han 

mener at kommersialiseringene og dermed de stigene prisene kan gå på bekostning av 

vitenskapelig forskning, ved at ikke alle vil ha økonomi til å kjøpe objekter (2010:218).   

Peter C. Kjærgaard, direktør for Naturhistorisk Museum i Danmark, viser hvordan salg av 

fossiler over de siste 200 årene har utviklet seg til å bli organisert virksomhet (Kjærgaard 

2012). I museene og de privates konkurranse om fossiler gjennom 1900-tallet har prisene økt 

og profesjonelle fossilselgere og store fossilmesser har oppstått (Kjærgaard 2012:344). Han 

skriver at fossiler gjennom 1900-tallet i større grad har blitt investeringsobjekter på lik linje 

med kunst, møbler og vin. Spesielt, skriver han, var det et stort oppsving i fossilmarkedet på 

1980- og 1990-tallet (Kjærgaard 2012:346). Dette førte i følge Kjærgaard til at akademiske 

og kommersielle interesser kolliderte og mange konflikter oppstod (Kjærgaard 2012:346-

347). Et nylig eksempel på en slik konflikt er kjøpet av Ida-fossilet av Naturhistorisk 

Museum i Oslo (Kjærgaard 2012:347-348) 16. I 2008 kjøpte NHM primatfossilet Ida i 

Tyskland for 4,3 millioner kroner (Nakrem 2010). I etterkant av dette kjøpet fikk museet mye 

medieoppmerksomhet, men ikke alle var like positive. Nakrem beskriver at han opplevde 

kritikken som overraskende, fordi kjøpet var gjort på lovlig vis (Nakrem 2010). Blant 

kritikerne av kjøpet var professorer i paleontologi og paleoantropologi som gikk sammen i en 

artikkel og mente at fossiler ikke skal ha en kommersiell verdi (Simons et al. 2009). Som en 

kommentar eller tilsvar til dette spør Nakrem “Men er det mulig å la være å verdsette fossiler, 

krystaller, meteoritter og andre naturhistoriske objekter, så lenge det finnes dem som samler 

på dette?” (Nakrem 2010:217).  

 

                                                
16 Blant de mest kjente konfliktene over et fossil er en tyrannosaurus rex ved navn Sue. Se for eksempel Fiffer 
2001.  
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Kjærgaard beskriver i overnevnte artikkel flere lovlige, etiske og akademiske strider omkring 

kjøp av geologisk materiale. Han sier samtidig at penger både har muliggjort og påvirket 

vitenskapen (Kjærgaard 2012:352-355). Utviklingen av fossilmarkedet slik som Kjærgaard 

beskriver, kan også sees i mineralmarkedets utvikling de siste 40-50 årene i følge 

antropologen Elizabeth Emma Ferry (2013). Utviklingen som har funnet sted i form av økt 

markedsverdi og kommersialisering av mineralprøven henger i følge Ferry tett sammen med 

estetisk verdi og promoteringen av mineralprøver som attraktive samlerobjekter (Ferry 

2013:74-84). Denne utviklingen skyldes i følge Ferry ikke bare private samlere, men 

museenes deltagelse på messer, som fører til legitimering av messen og av handel med 

mineraler (Ferry 2013:74-84). Price mener at museer enten indirekte eller direkte har en 

effekt på mineralmarkedet ved at de kjøper prøver og dermed er i konkurranse med private 

samlere, eller at museumssamlinger fungerer som en referanse for gode mineralprøver og at 

det som selges måles opp mot museumssamlingers kvalitet (Price 1997:154). Allikevel mener 

Price at det er en forskjell på hvordan museer og markedet verdsetter mineralprøver fordi 

museer i større grad enn markedet er opptatt av vitenskapelig verdi (Price 1997:154). 

På grunn av estetikkens viktighet på mineralmarkedet har Price sammenlignet 

mineralmarkedet med kunst- og antikvitetsmarkedet (Price 1997:154). Estetikk har, i følge 

Ferry, blitt den fremste kvaliteten mineralprøver verdsettes etter og hun mener at dette er 

forklaringen bak mineralprøvers høye priser og det hun beskriver som europeiske og 

amerikanske forhandleres monopol på mineralmarkedet (Ferry 2013:74). I følge Ferry har 

markedet, spesielt for de dyreste mineralprøvene, hatt en eksplosiv vekst frem til begynnelsen 

av 2000-tallet fordi dyre mineralprøver har blitt samlerobjekter for rike mennesker på lik linje 

med vin og kunst (Ferry 2005:430).  

 

Oppsummering  
I dette kapittelet har jeg gjort rede for en kontekst som danner en bakgrunn for de to 

analysekapitlene som følger. Denne konteksten består blant annet av en presentasjon av 

NHM, Mineralsamlingen og retningslinjer og strategier som er gjeldende for innkjøp til 

Mineralsamlingen i dag. Dette viste at museet har forpliktet seg til å følge ICOMs (2004) 

etiske regelverk. I dette kapittelet viste jeg hvordan GMV er involvert i Mineralsamlingen, 

blant annet gjennom finansieringen av kjøp. Videre i dette kapittelet så jeg på hvordan The 

Munich Show er en av flere store mineralmesser på verdensbasis og at studier har vist 

hvordan mineralforhandlere og museer er knyttet sammen gjennom kjøp og salg av 
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mineraler. Mineralmesser, slik som The Munich Show, er en del av et stort internasjonalt 

kommersielt marked. Et aspekt ved museenes involvering i mineralhandelen, er spørsmål 

relatert til kommersialisering av museumsobjekter og museenes ansvar for å sørge for etiske 

og lovlig handel av mineraler. Samlet danner dette en kontekst og en bakgrunn for de 

praksisene jeg vil gjøre en detaljert studie av i de to påfølgende kapitlene hvor jeg tar for meg 

det som blir beskrevet som hjertet av museenes innsamlingsprosesser: utvelgelsen (Chalk 

2012b:63). 

 

 

 

 



	38	

5 Innkjøp  
I den andre delen av oppgavens analyse vil jeg undersøke hvordan innkjøp foregår i praksis 

ved å følge informanter, presentert i kapittel to, gjennom feltarbeid på The Munich Show 

2015. I forrige kapittel presenterte jeg det jeg mener er en viktig kontekst for 

innsamlingsprosessen, som både danner et grunnlag og en bakgrunn for dette kapittelet. 

Gjennom oppgavens teoretiske innfallsvinkler, verdsetting og museumsnatur, er det 

overordnede formålet med dette kapittelet å undersøke på hvilken måte innkjøpsprosessen av 

mineralprøver kan undersøkes som verdsetting og hva som kommer frem i praksiser hvor 

mineralprøvers verdi blir konstruert, vurdert og forhandlet. Jeg vil også i dette kapittelet også 

undersøke hvorvidt studier av verdsetting og studier av prosesser og praksiser på messen kan 

belyse mineralprøvers spenningsfelt mellom natur og kultur.  

 

Kapittelet har en todelt struktur hvor jeg i første del, ’Fire ulike verdener’, presenterer og 

analyserer TMS inndeling i ulike deler og praksiser knyttet til fremstillingen av mineralene 

på messen. Denne delen av kapittelet vil være en beskrivelse av messen, forhandlere og det 

området jeg beveget meg med informantene. Jeg vil også undersøke, ved hjelp av 

utstillingsanalyseteknikker og informantenes innsikt, hvilke aktører og teknikker som er en 

del av konstruksjonen av mineralprøver som (museums)natur. Deretter vil jeg i andre del av 

kapittelet, ’Et museumsobjekt blir nesten til’, undersøke hvordan og hvorfor informantene 

ønsker å kjøpe mineralprøver til Mineralsamlingen på NHM. Hvilke verdsettingsregistre kan 

sees ut fra hva informantene gjør og sier om de objektene de ønsker å kjøpe til 

Mineralsamlingen? Hvordan går ulike registre sammen? Dette vil jeg vise gjennom å trekke 

frem eksempler på situasjoner som jeg mener vil illustrere dette og presentere verdigregistre 

jeg ved nøye gjennomlesing, transkribering og analyse av mitt materiale mener var synlige. 

Det vil si at jeg ikke gjør en kronologisk gjennomgang av dager og hendelser på messen.  

 

Fire ulike verdener 
I det vi entrer messen blir vi møtt av inngangshallen. Her kan det kjøpes billetter, og disse må 

skannes for å komme inn til messeområdets haller. Messen går over tre dager og tiltrekker 

seg over 40 000 besøkende hvert år (Expo Database u.å.; Messe München u.å.). Lørdag og 

søndag er åpent for alle men fredag er Trade visitor Day. Dette betyr at fredager er forbeholdt 

registrerte besøkende og for å få adgang til messen denne dagen må man registrere sin 
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kontaktinformasjon og tilknytning til museum, universitet, forskningssenter, privat forhandler 

eller lignende. De museumsansatte jeg var i følge med hadde fått dette registreringsskjemaet 

tilsendt på forhånd i posten og var allerede registrert da de kom på messen. Som 

museumsansatte fikk de også VIP-pass, hvor det stod navn og hvilket museum de var 

tilknyttet. De med VIP-pass hadde inngangsporter som var forbeholdt dem, og dermed slapp 

de å stå i kø. VIP-pass observerte jeg også hengende rundt halsen på ansatte fra andre 

museer, og på denne måten skilte enkelte deltagere på messen seg fra andre besøkende. Før 

jeg gikk inn på messeområdet med informantene den første dagen, registrerte jeg meg som 

besøkende med tilknytning til Universitetet i Oslo, men hadde ikke VIP-pass og måtte 

dermed benytte en annen inngangsport enn de museumsansatte.  

 

Da vi var kommet innenfor inngangshallen bestod messeområdet av fire ulike haller, eller 

verdener som det ble kalt; Fossilworld, Gemworld, Mineralworld og Stoneworld. Hver hall, 

eller verden, var ca.11 000 kvm stor og det var i overkant av 1250 forhandlere til stede 

(Expo Database u.å.; Messe München u.å.). Med andre ord var det en stor messe og et stort 

område å dekke over de tre dagene messen var åpen. Inndelingen i fire ulike verdener blir i 

TMS presentasjon av messen beskrevet slik 

 

The endless variety of beautiful stones. As easy as the subject “stones” may seem at 
first sight, it becomes really multifaceted when you take a closer look at it. After all, it 
is one of the four elements that make our whole existence possible. The four worlds 
of the Munich Show – Mineralientage München have been clearly and appropriately 
separated. But they have one thing in common: they are all about beautiful stones 
(The Munich Show u.å.a.)  
 

I denne beskrivelsen står det at alle verdenene på messen inneholder vakre steiner men at 

messen er klart og hensiktsmessig inndelt i fire deler. Informantene fortalte i det vi gikk inn 

på messeområdet at det var mineraler til salgs i alle hallene, men at de kun ville se etter 

mineralprøver i to verdener; Fossilworld og Mineralworld. Allikevel gikk jeg igjennom 

Gemworld og Stoneworld med Kuratoren. Formålet med dette var ikke at han så etter 

mineralprøver til museumssamlingen i disse to verdenene, men at jeg skulle få se de ulike 

delene av messen.  

 

Da vi gikk igjennom Stoneworld la jeg merke til flere forhandlere som hadde bord og hyller 

med krystaller som var inndelt etter hvilke helende kraft de angivelig hadde. Det var også 

forhandlere som solgte stein eller mineraler som var formet som figurer av dyr eller innsatt i 
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andre dekorasjonsgjenstander. Gjennom hva jeg så og hva informantene fortalte, forstod jeg 

denne hallen var rettet mot besøkende på messen som var interessert i design og håndverk, 

eller steiners angivelig helende krefter. Inntrykket jeg fikk av Stoneworld kan også 

gjenkjennes i hvordan arrangørene beskriver denne verdenen “(…) the Stoneworld Munich is 

the platform for stone design, room aesthetics and wellness with stones. Natural materials are 

the latest trend and we continuously discover the large scale of design options offered by 

these precious materials” (The Munich Show u.å.e). I denne beskrivelsen anvendes det ord 

som design, trend og velvære. I Stoneworld var det også en utstilling som ble arrangert, hvor 

gjenstander fra ulike sivilisasjoner ble utstilt. Formålet med denne utstillingen var i følge 

arrangøren å la de besøkende  

 

(…) enjoyed a trip around the world through 24 civilisations and 8000 years of human 
history. From the Chinese jade symbolism through the Egyptian pharaohs up to the 
Aztecs and Maori people, our special exhibition described the fascination and 
signification of precious stones for humanity (The Munich Show u.å.e) 

Da jeg gikk igjennom Gemworld med Kuratoren observerte jeg forhandlere som solgte 

edelstener17 og smykkestener18 som kunne settes inn i smykker og det var forhandlere som 

solgte smykker en gros beregnet på smykke- og gullsmedforretninger. Gemworld blir av 

arrangørene beskrevet som et møtested for edelsten- og smykkeindustrien 

 

(…) trade visitors, jewellers, goldsmiths and jewellery designers take advantage of their 
participation in the Munich Show by purchasing, making new contacts and checking 
out new trends. The range of goods includes first-class raw material, refined coloured 
precious stones, cut stones, design and individual jewellery as well as accessories (The 
Munich Show u.å.d).   

Til tross for at det var mange vakre edelstener til salgs i denne hallen, også noen Kuratoren 

stoppet for å se på, uttrykte han at det ikke var dette han så etter til museumssamlingen.  

 

Fossilworld og Mineralworld var på sin side de to hallene hvor informantene gikk. 

Fossilworld blir av arrangørene beskrevet som et internasjonalt møtested for paleontologer, 

museumskuratorer, forhandlere, samlere og “fascinerte besøkende” hvor de møtes for å “(...) 

discuss the latest discoveries and talk about millions year-old fossils” (The Munich Show 

u.å.c). Her arrangeres det tematiske utstillinger hvert år i et samarbeid mellom private 
                                                
17 Edelstener er mineraler som er egnet for bruk i smykker og andre gjenstander fordi de er gjennomsiktige, 
harde og seige som gjør at de kan slipes, poleres og tåler slitasje (Raade 2016). 
18 Smykkestener er mineraler og omtales ofte som halvedelstener fordi de ikke er like harde eller er 
gjennomsiktige som edelstener (Raade 2016). 
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samlere og museer, hvor istiden var temaet i 2015 (The Munich Show u.å.c). På denne 

utstillingen var blant annet det originale fossilet av Mammoth of Siegsdorf utstilt, på utlån fra 

Südostbayerisches Naturkunde- und Mammut-Museum i Siegsdorf Tyskland. I Fossilworld 

var det også aktiviteter for barn; en stor kopi av et mastodontskjelett stod plassert i den ene 

enden av hallen og foran den var det to store sandkasser hvor barn kunne grave etter fossiler 

som var gjemt i sanden og få hjelp til å få dem identifisert. Fossilforhandlere var i overtall i 

hallen, men det var flere forhandlere som også solgte mineralprøver.  

 

Mineralworld utgjorde, slik jeg oppfattet det blant mine informanter og inntrykket jeg fikk da 

jeg gikk i de ulike hallene, hovedområdet på messen hvor mineralprøver ble solgt. Av 

arrangørene blir hallen beskrevet slik 

 

The Mineralworld is the founding part of the Munich Show - Mineralientage 
München. Each year, the Munich Show is a meeting point for the international 
mineral world scene. For three days, Munich becomes the Mecca for collectors and 
friends of rare minerals. More than 600 exhibitors from more than 60 countries 
showcase the full spectrum of wonderful Stones – from Micromount up to the rarest 
and most valuable mineral specimens worldwide. Here you get the opportunity to 
meet, discuss and also trade with collectors, dealers and “finders”. The large Mineral 
Special Exhibition – in cooperation with renowned natural history museums and 
collectors - also allows the visitors to discover very closely famous and unique 
exhibits every year (The Munich Show u.å.b)  

 

Her er fokuset blant annet på at dette er prøver og at det er stedet for samlere, forhandlere og 

finnere av mineraler. Det nevnes også “micromount” som er brukt av mineralsamlere for å 

beskrive mineraler som er så små eller mikroskopiske at de kun kan sees gjennom luper eller 

mikroskop. I samarbeid med museer og	private samlere blir det i Mineralworld arrangert 

tematiske utstillinger hvert år. I 2015 var tema “Precious stones” og “The	mineralogical 

treasures of the Trentino” (The Munich Show u.å.b). Felles i beskrivelsene for Fossilworld og 

Mineralworld er at de begge knyttes opp mot samlere, museer og disipliner som mineralogi 

og paleontologi. Men forskjellen mellom de to områdene fikk jeg beskrevet nærmest 

umiddelbart av flere informanter da vi kom inn på messeområdet. Mineralworld var den dyre 

hallen hvor prisene på mineralprøvene var høye og Fossilworld var den billige hallen hvor 

prisene på mineralprøvene var lave og hvor det var mulighet for å gjøre et godt kjøp. 

Forskjellen mellom de to hallene kan videre undersøkes ved å se på hvordan mineralprøvene 

var fremstilt og utstilt av forhandlerne og hva informantene fortalte da vi gikk gjennom 

messeområdet og snakket om hva som gjorde en mineralprøve verdifull.  
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Natur bak glass – utstillingspraksiser 
Det finnes mange måter å analysere en utstilling på (se f.eks. Moser 2010 for oversikt), men 

når jeg i dette avsnittet ser nærmere på hvordan mineralprøvene var utstilt i Fossilworld og 

Mineralworld fokuserer jeg på teknikker og praksiser som påvirker hvordan objektene 

presenteres på ulike måter. Dette innebærer blant annet å se på hvordan mineralprøvene 

presenteres med tekst, bilder og rekvisitter, i tråd med Stephanie Mosers (2010) tilnærming til 

utstillingsanalyse. Moser hevder at utstillingers utseende og designkvaliteter er viktig 

virkemidler for å situere eller kontekstualisere det som utstilles (Moser 2010:25). 

Utover egne observasjoner, har også praksiser og teknikker blitt synliggjort gjennom samtaler 

jeg har hatt med informanter om hva som gjør en mineralprøve verdifull på messen. Som 

nevnt tidligere var hver hall, eller verden, ca.11 000 kvm stor og i Mineralworld alene var det 

over 600 forhandlere tilstede (The Munich Show u.å.b). Dermed vil jeg naturligvis ikke 

kunne beskrive hvordan hver enkelt forhandler hadde utstilt sine mineraler, men jeg vil peke 

på noen momenter som var gjeldende hos flere forhandlere eller som skilte seg ut.  

 

I Mineralworld var det i utgangspunktet sorte, asfaltlignende gulv men det var lagt grått teppe 

som en vei man kunne følge rundt i hallen. Umiddelbart da jeg gikk med informantene fra 

inngangshallen og inn i Mineralworld kom vi til området som het Mineral Pavilion. Av 

arrangørene blir dette området på messen beskrevet slik 

 

Precious stones deserve a precious atmosphere. In the exclusive “Mineral Pavilion”, 
where the best exhibitors worldwide present their most valuable treasures, it is all 
about elegance. The size, the clarity and colour of the items displayed here amaze 
even the most experienced collectors and make them go from one showcase to another 
with sparkling eyes. If you are looking for something really special, you will 
undoubtedly find it here (The Munich Show u.å.b.) 

 

Her er det et begrenset antall forhandlere som stiller ut, blant dem amerikanske Collector’s 

Edge og Kristalle, og britiske Crystal Classics. Disse forhandlerne, fortalte informantene 

meg, var blant de mest velkjente mineralprøveforhandlerne i verden, spesielt i det dyreste 

segmentet i mineralsamlermarkedet. Her var det en rød løper som gikk mellom forhandlernes 

områder. Forhandlerne i dette området fulgte alle et lignende mønster for hvordan de utstilte 

mineralprøvene. Prøvene var plassert enkeltvis, med litt avstand og ofte på pidestaller av 

akryl eller tre slik at de ble opphevet fra hyllen de stod på og med belysning som var plassert 
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slik at hvert enkelt mineral ble opplyst best mulig. Da Kuratoren så på en av mineralprøvene 

til salgs i Mineralworld løftet han den opp mot lyset for å se nærmere. Han fortalte da at flere 

av forhandlerne anvendte dagslysbelysning, som gjorde at man enklere kunne se og 

bedømme mineralets farge og klarhet 

 

Hos Crystal Classics var monterne i mørkt tre med glassfronter slik at man ikke kunne berøre 

mineralene med mindre man snakket med en av de ansatte, som forøvrig var formelt kledd i 

dress. Brenna skriver at glassmontre har flere funksjoner og effekter “(…) the most obvious 

being to make visible and to make untouchable: Simultaneous display and protection” 

(Brenna 2013:39). Mineralene var utstilt systematisk i forhold til mineraltype og over hver 

enkelt hylleseksjon stod det plassert gullbokstaver som stavet ut mineraltypen. Å utstille 

mineralprøver og andre geologiske objekter etter systematikk er en utstillingsform som ofte 

brukes på naturhistoriske museer (Chalk 2012b:141). 

 
 Bilde 1: Crystal Classics skuffeseksjon. Fotograf: Christina Ljosåk.   
 Bilde 2: Crystal Classics område. Fotograf: Christina Ljosåk 
 
Crystal Classics hadde også en skuffeseksjon i mørkt tre plassert i sitt område, hvor man 

kunne åpne skuffene for å se på mineralprøvene til salgs. På kortene som fulgte hver enkelt 

mineralprøve hadde Crystal Classics logo og det stod navn på mineraltype, lokalitet, 

eventuelt tidligere eier(e) og pris. Denne informasjonen på kort eller merkelapper så jeg hos 
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mange forhandlere i Mineralworld.  Disse kortene minnet dermed om katalogkort som brukes 

på naturhistoriske museer. Samlet gjorde dette at Crystal Classics utstillingsform ga 

assosiasjoner til museumsutstillinger og geologi som disiplin, ved at de anvendte en ordning 

og teknikker som ofte kan sees i geologiske utstillinger.  

 

Forhandleren Kristalle hadde på sin side en annen utstillingsform ved at monterne var sorte 

og stål-aktige, med glasshyller til mineralprøvene. Bruk av moderne montere i stål gjorde at 

objektene så ut som kommoditeter, slik som i en butikk (Moser 2010:26). Mineralene var her 

ikke plassert systematisk, men de hadde kort ved siden av seg som opplyste om mineraltype, 

lokalitet, eventuelt tidligere eier(e) og pris. Når kortene her forteller om lokalitet dreier det 

seg om hvor mineralprøven er hentet ut. Kuratoren og Samleren fortalte at lokalitet kunne ha 

stor betydning for prisen på mineralet. Dessuten, var det også av betydning hvem som hadde 

eid mineralprøven tidligere. For eksempel fortalte de at prisen på en mineralprøve høynes om 

den tidligere har vært i en kjent samlers eierskap. Dette gjaldt også om mineralprøven hadde 

vært eid av et museum, og ved flere anledninger på messen kunne jeg se mineralprøver som 

hadde gamle museumskort liggende ved siden et nyere kort som forhandleren hadde laget.  

 

Hos Kristalle la jeg også merke til et utstillingselement jeg så igjen hos flere forhandlere på 

messen. Ustilt sammen med en av mineralprøvene var en utgave av tidsskriftet Mineralogical 

Record, hvor mineralet som stod utstilt var på forsiden av magasinet. Dette gikk igjen hos 

flere av forhandlerne i Mineralworld som hadde utstilt mineralprøver ved siden av 

tidsskrifter, bøker eller bilder av prøven som var til salgs. Et slikt bilde kunne for eksempel 

være et nyere bilde trykt på utsiden av et tidsskrift eller en illustrasjon av den aktuelle 

mineralprøven i en gammel bok. Dette, ble jeg fortalt av Kuratoren og Samleren, var for å 

øke verdien av mineralprøven og dermed kunne den selges til en høyere pris. Innenfor 

mineralsamling finnes det flere fagtidsskrifter hvorav Rocks and Minerals og Mineralogical 

Record er de mest kjente. I disse fagtidsskriftene publiseres det artikler om kjente lokaliteter 

for gruvedrift, historier om forhandlere og samlere, rapporter fra felt eller mineralogiske 

oppdagelser, og reklame for mineraler og utstyr (Ferry 2005:429). I likhet med andre 

fagblader, påpeker Ferry, er hovedformålet med disse fagtidsskriftene at de skal stimulere 

markedet for mineralprøver (Ferry 2005:429). Kuratoren og Samleren fortalte at om en 

mineralprøve avbildes i et slikt tidsskrift, spesielt om det er i Mineralogical Record, vil dette 

høyne prisen på den aktuelle prøven. Dessuten vil dette også kunne høyne prisen på andre 

lignende prøver fra samme gruve eller lokalitet. Dette har også Ferry observert i sine studier 
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av Tucson Gem & Mineralshow, hvor hun intervjuet både forhandlere og samlere (Ferry 

2005:429). 

 

 
Bilde 3: Mineralprøve avbildet med bok. Fotograf: Christina Ljosåk. 

 

Samleren, som ofte gikk sammen med Kuratoren på messen, er også mineralfotograf som har 

publisert bilder i tidsskrifter og bøker. Han fortalte at bak ett enkelt bilde ligger timevis med 

arbeid for å sikre at bildene er av høy kvalitet og at mineralprøvens form, farge og klarhet 

fremstilles på best mulig måte. Informantene fortalte at mineralprøven som er publisert, helst 

på forsiden, av et slikt tidsskrift vil være ansett som et ikon. Ordet ikon eller ikonstatus brukte 

informantene for å beskrive mineralprøver som er kjente blant samlere og museer. 

Mineralene som oppnår ikonstatus på mineralmarkedet, fortalte Kuratoren, kan komme opp 

hundretusener- eller millionklassen. Prisen som fører til at museer, fortalte han, verken kan 

rettferdiggjøre eller har råd til å kjøpe. Ferry påpeker at mineralfotografering er en del av 

arbeidet som ligger bak å til å fremstille mineralprøver som flytende ikoner som ser ut som 

uberørt natur på bildene (Ferry 2013:154-158). 
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Så langt har jeg i beskrivelsen av utstillingsformer sett på to av forhandlerne på messen. Jeg 

har også beskrevet noen utstillingstekniker jeg ofte så i Mineralworld. Det var allikevel ikke 

alle som anvendte disse utstillingsteknikkene i Mineralworld. Mange forhandlere hadde langt 

enklere utstillingsformer med bruk av vanlig hvite bokhyller og bord, med mineraler plassert 

i små esker eller på brett. Allikevel var det flere fellestrekk som gikk igjen i Mineralworld, 

slik som at mineralene gjennom plassering, merkelapper og belysning ble fremhevet som 

enkeltobjekter. Videre ga merkelappene som lå ved siden av mineralprøvene assosiasjoner til 

geologi som disiplin ved at type og lokalitet var skrevet ned.  

 

I Fossilworld var det først og fremst forhandlere som solgte fossiler, men i den ene enden av 

hallen var det et større område hvor forhandlere også solgte mineraler. Mineralprøvene til 

salgs i Fossilworld19 lå gjerne i store mengder i pappesker stablet i høyden eller på bord. 

Fordi prøvene lå i åpne esker var de lett tilgjengelig for berøring. I motsetning til i 

Mineralworld, hadde ikke mineralprøvene i Fossilworld katalogkort. 

Bilde 4: Mineralprøver i Fossilworld. Fotograf: Christina Ljosåk. 

 

  

                                                
19 Her tar jeg ikke for meg hvordan fossilene i Fossilworld var utstilt, da informantene ikke så etter fossiler til 
NHM.  
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Noen av mineralprøvene i Fossilworld hadde prisen klistret på med en prislapp, skrevet på 

pappesken de lå i eller små skilter som var satt opp som ga én pris som gjaldt alt innenfor en 

eske eller på et bord. Flere forhandlere solgte både fossiler og mineralprøver. Bruken av 

pappesker og trekasser stablet, samt de store mengdene av objekter gjorde at det kunne vekke 

assosiasjoner til et marked. Lyssettingen over mineralprøvene lyste over store områder av 

gangen. Jeg opplevde fremstillingen av mineralprøvene i Fossilworld som en motsetning til 

det jeg observerte i Mineralworld. Inntrykket mitt ble også forsterket ved at informantene, 

som tidligere nevnt, beskrev Mineralworld som den dyre hallen og Fossilworld som den 

billige. Jeg ble også fortalt av Kuratoren og Samleren at prøvene til salgs i Mineralworld ofte 

var av høyere kvalitet enn i Fossilworld, men at om man visste hva man så etter og hadde et 

godt øye, så kunne man gjøre veldig gode kjøp i Fossilworld.  

 

Ikke alle mineraler er mineralprøver 
Messens inndeling i ulike områder og utstillingspraksiser viser hvor mye menneskelig arbeid 

det ligger bak det å fremstille eller klassifisere mineralprøvene som naturlige objekter på 

messen. Inndelingen av messen i ulike verdener kan på den ene siden sees som et utrykk for å 

segmentere ulike markeder. Fossilworld og Mineralworld retter seg mot museer og mineral- 

og fossilsamlere som samler på naturvitenskapelige objekter, Gemworld retter seg mot 

edelsten- og smykkebransjen og Stoneworld mot designinteresserte. På den andre siden kan 

inndelingen av mineralene sees som et klassifikasjonssystem av naturlige objekter. Som jeg 

viste ovenfor selges det mineraler i alle hallene på messen. Allikevel var det som beskrevet at 

arrangørene og som også informantene ga uttrykk for, forskjell på mineralene. I 

museologiske studier av museenes klassifikasjoner, er ofte artefakter og prøver sett på som to 

motsetninger hvor den førstnevnte er et resultat av menneskelig håndverk og den andre er 

brukt i vitenskapelig studier og representerer en klasse eller en art (Alberti 2008:74).  

Rebecca Ellis argumenterer for at klassifikasjonssystemer av naturlige objekter ikke må sees 

som en passiv representasjon av den naturlige orden (Ellis 2008:181). Dermed er menneskene 

og teknikkene som ligger bak de naturlige objektene med på å gjøre dem til prøver eller til 

artefakter. I sine beskrivelser av Tucson Gem & Mineral show, skriver Ferry om 

utstillingsteknikkene at  

 
These techniques are intended to reveal the geological and aesthetic properties of the 
specimen in isolation, enhancing the stone's qualities as the product of nature, rather 
than of human labor (although, (…) quite a lot of labor has gone into producing this 
effect) (Ferry 2005:431) 
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Ferry gjør her et interessant poeng når hun skriver at mineralprøvene utstilles som et produkt 

av naturen og ikke av menneskelig arbeid til tross for, som jeg også har vist i beskrivelsen av 

utstillingene på TMS 2015, at det ligger mye arbeid bak å produsere og fremstille 

mineralprøvene.  

 

Inndelingen og utstillingspraksisene viser også hvordan verdsetting er performativt. Så langt 

har jeg ikke i dette kapittelet påpekt ulike verdigregistre, men da jeg gikk rundt på messen 

med informantene og vi snakket om mineralprøvers verdi, snakket de ikke bare om hvordan 

de kunne se eller bedømme hva som gjorde en mineralprøve mer eller mindre verdifull. 

Informantene fortalte også hva for eksempel forhandlerne og andre samlere gjør for å gjøre 

mineralprøvene bedre. Dette var, som jeg gjorde rede for i kapittel tre, en av Heuts og Mols 

erfaringer under intervjuene med informanter om hva som gjorde en tomat god (Heuts og 

Mol 2013:130).  

 

Så langt har jeg i dette kapittelet undersøkt hvordan mineralene på messen er utstilt og noen 

av teknikkene som ligger bak å fremstille mineralene som prøver og naturlige objekter. I 

neste del av dette kapittelet vil jeg undersøke det Chalk (2013b:63) beskriver som hjertet av 

museenes innsamling: utvelgelsesprosessen. Her vil jeg også ta for meg verdiregistre slik jeg 

har observert og utviklet dem i mitt materiale. 

 

Et museumsobjekt blir (nesten) til 
 

“...museum objects are created by the act of collecting...” (Pearce 1992:7)  

 

I denne delen av kapittelet vil jeg, som tittelen antyder, undersøke hvordan et museumsobjekt 

(nesten) blir til. Dette gjør jeg ved å se på hvordan og hvorfor informantene ønsker å kjøpe 

mineralprøver til Mineralsamlingen på NHM. I kapittel tre redegjorde jeg for min teoretiske 

innfallsvinkel til studie av verdi, hvor Heuts og Mol foreslår at man i studier av verdsetting 

undersøker hvordan informanter begrunner sine handlinger ved å evaluere dem mot en eller 

flere verdiregistre (Heuts og Mol 2013:127-130). Å bruke ordet registre om verdier indikerer 

at det er felles relevans, men at hva som er ansett som godt eller bra i relasjon til denne 
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relevansen kan variere fra en situasjon til en annen (Heuts og Mol 2013:129). Jeg spør derfor 

i denne delen hvilke verdiregistre som kan sees ut fra hva informantene gjør og sier om de 

objektene de ønsker å kjøpe til Mineralsamlingen og dessuten hvordan går ulike registre 

sammen?  

 

Førstemann til mølla  
The Munich Show åpnet dørene klokken ni på morgenen og stengte klokken seks på 

ettermiddagen, de offisielle åpningsdagene var fredag til søndag. Kuratoren fortalte meg at 

det var viktig å være der litt før dørene åpnet, for å unngå de største folkemengdene og kø når 

vi gikk inn. Utover at de museumsansatte var tilstede på messen fra det åpnet til det stengte 

på alle de offisielle åpningsdagene, hadde de også fått tilgang til messen i dagene før det 

åpnet for registrerte kjøpere på fredagen og for resten av de besøkende på lørdagen og 

søndagen. Å gå på messen i dagene før andre fikk tilgang var i følge Kuratoren slik de pleide 

å gjøre det. Dette gjorde de, sa han, av to grunner. Den ene var at folkemengdene økte utover 

dagene og at det derfor ble dårligere med plass og vanskeligere å gå rundt å se på 

mineralprøver og snakke med forhandlere. Den andre grunnen, som jeg forstod var 

hovedårsaken til at de ville inn før, var fordi konkurransen om de gode mineralprøvene er 

stor. Kuratoren fortalte at “Museet konkurrere med private, spesielt med de folkene som har 

litt for mye penger mellom hendene. Så ja, det er noen ting med å være først til mølla” 

(Kurator intervju 2015b:12). 

 

I beskrivelsen av messen slik jeg viste tidligere i dette kapitlet kan museene se ut til å utgjøre 

en stor del av messen på flere måter. For det første er det i arrangørenes beskrivelser både 

vektlagt at messen er et sted hvor mineraloger og paleontologer møtes, og at det er 

utstillinger på messen som er arrangert av både private samlere og museer i fellesskap. For 

det andre kan forhandleres utstillinger minne om museumsutstillinger, men betyr dette at det i 

hovedsak er en messe beregnet for museer? Jeg spurte Kuratoren om han opplevde at messen 

var tilrettelagt eller laget for museene, hvorpå han svarte 

 

Det er myntet på private. Museene er bare en promille av folkene som går der. Jeg vet 
ikke hvor mange besøkende det var der, men vi var vel en cirka 40-50 museumsfolk og 
det var godt oppmøte av museumsfolk. Samtidig er det mange museer som ikke har 
penger til å kjøpe inn men er det for å se hva som skjer i markedet og treffe og holde 
kontakt med folk (Kurator intervju 2015b:12) 
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Med andre ord utgjorde museumsansatte en veldig liten andel av de omkring 40 000 

besøkende på TMS 2015 (The Munich Show u.å.f.). Konkurransen om mineralprøvene er 

dermed ikke bare museene i mellom men også med private samlere.  

 
Du kan si at det er veldig mange prøver på den messen som er fullstendig uinteressant 
for et museum. Men med de gode prøvene så det er konkurranse også med private. Så 
det er jo derfor jeg vil inn på messen så tidlig som mulig. Før andre samlere slipper 
til. Da er det større sjanse for å finne gode prøver og å sikre seg før de store mengdene 
kommer (Kurator intervju 2015b:12) 
 

Ved at museumsansatte får tilgang til messen før andre samlere har de en fordel i å kunne 

kjøpe de gode mineralprøvene. Hva som i følge informantene konstituerer en god 

mineralprøve vil jeg komme tilbake til litt senere.  

 

Det er likevel ikke slik at messen kun dreier seg om å kjøpe mineraler for museene. Da jeg 

gikk på messen med informantene traff de ofte ansatte fra andre museer. Det som blant annet 

ble nevnt i noen av samtalene var at ikke alle museer var der for å kjøpe mineraler. Dette var, 

slik jeg forstod det, for det første enten fordi de ikke ville eller kunne konkurrere med private 

samlere på pris. For det andre at en del av formålet for museene og arbeidet på messen var å 

holde seg oppdatert på markedet og holde kontakt med andre museer. Price skriver at messer 

slik som TMS fungerer som et møtested for museumsansatte fra hele Europa og USA med 

kuratoriske oppgaver relatert til geologiske samlinger (Price 1997:156). Price skriver at det er 

få museer i verden som kan konkurrere med de velstående private samlerne (Price 1997:154). 

Men hun mener allikevel at deltagelse på messer er viktig for museene for å evaluere 

markedet og holde kontakt med andre museumsansatte (Price 1997:156). Kuratoren påpekte 

at det å ha kontakt med andre museer på messen allikevel ikke var det viktigste for han “Jeg 

vil jo si at det er en del av arbeidet, men det viktigste er å skaffe gode prøver til museet og da 

helst til riktig pris (…)” (Kurator intervju 2015b:12).  

 

Verdi for pengene 
Som det fremkommer av sitatet av Kuratoren ovenfor så er riktig pris et element når han skal 

kjøpe mineralprøver. Dette kan videre illustreres ved en av situasjonene på messen. Da jeg 

traff informantene torsdag kveld, fortalte Kuratoren at de tidligere på dagen hadde sett en 

mineralprøve på messen de ønsket å kjøpe til museet, men at de ikke hadde kommet til 

enighet med forhandleren om pris. Derfor ville de på fredagen gå tilbake til samme 

forhandler for å gjenoppta forhandlingene. Da vi kom til forhandleren fredagsmorgen var 
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mineralprøven solgt. Kuratoren fortalte da at han aldri ville kjøpt en mineralprøve til full pris 

og at forhandlingen om pris var viktig. Her vil jeg trekke frem det jeg mener danner det første 

verdiregistre slik jeg ser det i oppgavens materiale: Økonomi. Dette eksempelet viser også at 

forhandleren og Kuratoren har ulike oppfatninger om hva som anses som bra i relasjon til 

verdiregistre økonomi. Kuratoren mener at mineralprøven burde ha en lavere pris og vil gjøre 

et godt kjøp til museet. Forhandleren på sin side, vil tjene penger og har en annen oppfatning 

hvor mye mineralet er verdt.  

 

Det overnevnte eksempelet, hvor Kuratoren ikke kjøpte mineralprøven fordi han ikke fikk 

forhandlet til det han mente var en riktig pris, viser også at økonomi måles opp mot et annet 

verdiregister ved at mineralprøvene skal være gode. Det viser at verdsetting også inneholder 

kompromiss og en verdi kan underkjenne en annen, slik som at selv om mineralprøven var 

god, så var den ikke god nok for prisen. I Heuts og Mols studier av gode tomater viste de 

hvordan verdsetting som var ensfarget, det vil si setninger i deres transkriberte intervjuer som 

kun handlet om ett verdiregister, bare utgjorde en liten del av deres materiale (Heuts og Mol 

2013:134). I deres studie var det ofte at en setning hadde mange farger og at ulike 

verdiregistre dermed var i kombinasjon, men dette betydde ikke nødvendigvis at de gikk 

sammen (Heuts og Mol 2013:134). Heuts og Mol hevder at det da er viktig å stille spørsmål 

ved hvordan de ulike former for godhet relateres til hverandre (Heuts og Mol 2013:134).  

 
(…) different registers of valuing pull and push in different directions. Then one 
register may be prioritised over the others, or a compromise may be crafted. 
Compromises between different kinds of goodness, in their turn, come in variants 
(Heuts og Mol 2013:134) 

 

Heuts og Mol illustrerer dette gjennom å se på hvordan deres informanter inngår kompromiss 

mellom penger og smak, ved at de kan kjøpe noe som er litt, men ikke for dyrt, og heller da 

spise noe som ikke er det beste, men som er bra nok (Heuts og Mol 2013:134). I min oppgave 

kan dette vises gjennom at selv om Kuratoren fant en mineralprøve de ville kjøpe på 

bakgrunn av andre verdier, endte han opp med å ikke kjøpe den fordi prisen ikke var riktig.  

 

De beste prøvene ligger under bordet   
Forskeren og Kuratoren stod begge i Mineralworld og så inn i en glassmonter med 

mineralprøver som stod plassert på hjørnet av en forhandlers salgsområde. Forskeren og 

Kuratoren presenterte seg for selgeren og fortalte at de var fra Naturhistorisk Museum i Oslo. 
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Da selgeren hørte at de var fra et museum, gikk han inn bak noen bord som stod i hans 

område og plukket frem en mineralprøve som ikke var utstilt, men som lå under bordet i en 

eske. Selgeren fortalte at han mente at denne prøven vil passe et museum. Forskeren og 

Kuratoren gikk med selgeren bak bordet og så nærmere på mineralprøven han hadde hentet 

frem.  

Til tross for at den overnevnte forhandleren fant frem flere prøver fra under bordet, var 

allikevel ikke Forskeren og Kuratoren interessert fordi prøvene hadde skader. Likevel var 

praksisen med at selgere fant frem mineralprøver som lå under bord, i skuffer eller på 

bakrommet ikke et uvanlig syn når det ble klart at informantene kom fra et museum. 

Informantenes tilknytning til museet var tydelig gjennom VIP-båndene de hadde rundt halsen 

(slik jeg beskrev innledningsvis i dette kapittelet) og informantene presenterte ofte seg selv 

og sin tilhørighet for forhandlere. Forskeren fortalte at “Vanligvis ligger de beste stykkene 

under bordet” (Forsker intervju 2015b:1). Når Forskeren uttrykte dette, var det ikke kun fordi 

forhandlere fant frem ting til dem, men også “Fordi mange av de seriøse samlerne og 

museene har allerede reservert [mineralprøver]. Så mye er det allerede et navn på” (Forsker 

intervju 2015b:3). Videre fortalte han at  

 

... så derfor er det ingen grunn til å ha det stilt ut, fordi de har allerede en kjøper. Eller 
i hvert fall noen som allerede er interessert. Ofte er museumsstykker av høyere 
kvalitet, derfor også dyrere, så folk ikke helt vet hva man har. Dermed kan man gå 
forbi og ikke se noe interessant bare fordi det ligger under bordet (Forsker intervju 
2015b:4). 
 

Da jeg spurte om det var en viktig del av arbeidet på messen å holde kontakt med forhandlere 

svarte Forskeren at 

Det er en del av messen, å dra å prate med folk så de vet hva vi er på jakt etter. Når de 
er ute og kjøper en samling og ser “oi der ligger det en stuff av et mineral på den 
størrelsen” det er det de pratet om at de var interessert i Oslo. Så da tar de et bilde og 
sender opp til oss og spør om vi er interessert (Forsker intervju 2015b:2). 

 
Kuratoren fortalte på sin side at fordi mange av forhandleren har mye “under bordet” så er 

det viktig å prate med dem.  

 
Derfor er det også viktig å prate med veldig mange handlere på messen, selv om de 
kanskje ikke har noe akkurat i år så har de noe neste år. Så at de da eventuelt tenker at 
du er en potensiell kjøper for dette her. Så er det da noen som selvfølgelig mener at 
det er status å ha solgt prøver til et museum (Kurator intervju 2015b:13) 
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Dette betyr at kontakten med forhandlerne ikke nødvendigvis leder til kjøp hver gang, men at 

det kan gjøre det i fremtiden. Som Kuratoren også poengterer, og som flere informanter 

fortalte på messen, var det slik at forhandlere mente at det var status å selge til et museum og 

at dette ofte ble markert forhandleres nettsider og brosjyrer.  

 

Viktigheten av kontakt med forhandlere ble også poengtert da jeg fulgte Kuratoren da han 

gikk innom en fransk forhandler på messen som han fortalte han hadde gjort flere kjøp av 

tidligere. Denne forhandleren, fortalte Kuratoren, kunne kjøpe opp veldig mange prøver av et 

mineral fordi det for eksempel hadde store flotte krystaller. 

	

(...) [han] beholder en 8-10 prøver til samlingen sin. Så går det vanligvis 5 år og så har 
han funnet på at nei, han har kanskje ikke plass til å ha alle de her og da ligger de 
under bordet der hvor han står og handler. Hvis du spør om han har noe ekstra bra til 
museet, så ja, jo... Så kommer det frem (Kurator intervju 2015b:13) 

 
 

At noen forhandlere kjøpte opp store mengder av mineralprøver var i følge Kuratoren ikke 

uvanlig, spesielt ved såkalt ny-funn. Et ny-funn kan være et nytt mineral, et mineral fra en ny 

forekomst eller et mineral som er nytt for en forekomst. Dersom mineralprøvene som selges 

er et ny-funn, fortalte Kuratoren at han må gjøre vurderinger.  

 

Da er spørsmålet: Hva slags mineral er det her? Så er det da gamblingen. Er det her et 
enkeltfunn, det vil si at det ikke kommer mer, eller er dette en forekomst som kommer 
til å produsere bra år etter år? Og ofte tenker jeg (...) avhengig av hva slags materiale 
det er, så kan jeg tenke at nei det her kommer det mer av neste år. Det har jeg stort 
sett hatt rett i (Kurator intervju 2015b:14) 

	

Som vist i sitatet ovenfor av Kuratoren er også mineralprøvenes verdi avhengig av hvor 

sjeldent det er. Dette kan for eksempel, slik jeg forstod det ut i fra hva informantene fortalte 

på messen, innebære at en med forekomst har mineraler som er sjeldne eller at det finnes et 

begrenset antall mineraler i en forekomst. Dette leder meg til oppgavens andre verdiregister: 

sjeldenhet. Sjeldenhet kan også kontrolleres, fortalte flere av informantene på messen, slik 

som at de som har utvunnet mineralene eller forhandlere holder tilbake mineraler fra 

markedet og dermed styrer forsyningen på markedet. Forskeren viste meg på NHM et 

eksempel på dette ved å peke ut en mineralprøve fra India de hadde kjøpt på TMS i 2002 som 

var usedvanlig stor og vakkert da de kjøpte det (Forsker intervju 2015a). Nå var det, i følge 
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Forskeren, sluppet mye mer fra denne gruven på markedet som var både vakrere og større 

(Forsker intervju 2015a). Dette hadde igjen ført til at prøvene nå ikke var like sjeldne og 

prisene hadde stupt fortalte Forskeren (Forsker intervju 2015a). Dette hadde samtidig ført til 

at de på NHM ønsket å kjøpe en enda finere prøve av dette mineralet (Forsker intervju 

2015a).  

 

Perfekte prøver  
Selv om informantene ofte delte seg i flere grupper og ikke alltid gikk sammen på messen, 

var det flere tilfeller hvor de møttes for å snakke om mineralprøver som kunne være 

interessante til Mineralsamlingen. Ved et tilfelle stod Forskeren og Kuratoren sammen i 

Mineralworld og så på en hylle hos en forhandler som hadde høye, grønne kvartsprøver. 

Forskeren og Kuratoren mente at de kunne være interessante til museumssamlingen og løftet 

flere av dem opp for å se nærmere på dem. Slik jeg forstod det, var dette mineralprøver som 

kunne være egnet til utstillingen på museet fordi de var estetiske. Ordet estetikk ble ofte brukt 

av informantene på messen når de snakket om en mineralprøvers verdi. Estetikk utgjør det 

tredje verdiregistre slik jeg ser det i mitt materiale. Det er viktig her at jeg påpeker at det er 

forskjell på informantenes emiske synsvinkel på estetikk og min etiske synsvinkel på estetikk 

som et verdiregister som teoretisk begrep i denne analysen. For å etablere estetikk som et 

verdiregister har jeg ikke kun understreket eller merket meg når ordet estetikk brukes av 

informantene, jeg har også knyttet det til når det er snakk om ord som relateres til mineralets 

utseendemessige kvaliteter. Slik jeg forstod det på messen var informantenes bedømmelse av 

en mineralprøves estetikk basert på kriterier som farge, klarhet, glans, form, symmetri og 

størrelse på mineralprøven. Dette er alle kriterier jeg forstod ut i fra hva informantene fortalte 

var kriterier som allment ble brukt av både forhandlere og samlere i bedømmelse av en 

mineralprøves estetiske kvaliteter og som påvirket prisen på et mineral.  

 

De grønne kvartskrystallene Forskeren og Kuratoren stod og vurderte hadde, slik jeg forstod 

det på informantene, en klar og fin farge, få inneslutninger, riktig størrelse som passet for 

utstilling og de hadde en symmetri som blant annet innebar at det var en balanse mellom 

matriks20 og krystallene. Forskeren og Kuratoren så nøye på flere av prøvene, men så la de 

begge merke til at kvartsprøvene var skadet. Dette betydde at noen av krystallene på prøvene 

var knekt. Slike skader kan oppstå i naturen, som følge av utvinning eller ved håndtering slik 

                                                
20 Matriks er underlaget mineralet sitter på, ofte en bergart. 
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som ved transport. Forskeren og Kuratoren bestemte at de ikke var interessert i disse prøvene 

allikevel. Forskeren sa da at han mente at det som kjøpes til et museum burde være perfekt. 

Da jeg senere snakket om denne hendelsen med Forskeren, nevnte jeg dette utsagnet og han 

utdypet  

 

Altså, det er ulike måter å samle på. Da jeg samlet på mineraler [privat før han 
begynte i jobben på museet] var estetikk slett ikke noe. Intet. Det betydde ingenting, 
fordi jeg samlet på sjeldne ting. Det var mer kjemi og slike ting. (...) hvis en krystall 
har en fin kasseform21, men mangler det ene hjørnet hos et ganske vanlig mineral, så 
har du en mye mye lavere pris enn om det er perfekt kasse. Da er det også på et 
museum slik at vi skal vise den helt perfekte kasse. Men prisen er eksponentiell 
voksende. Desto mindre skader du har, desto mer stiger prisen. Men hvis jeg er en 
privat samler med et moderat budsjett “jeg kunne gjerne tenke meg de her 
kasseformede krystallene. Nei, jeg kan godt leve med at det mangler et hjørne det gjør 
ikke så mye for meg. Så sparer jeg kanskje et par tusen euro” (Forsker intervju 
2015b:2).  

 

Som det fremkommer mener Forskeren at de til museet skal kjøpe perfekte prøver uten 

skader. Men han påpeker også at perfeksjon ikke nødvendigvis er like viktig for alle, slik som 

om man er en privat samler med et moderat budsjett. Videre fortalte han at det også innad på 

museet, både i nåtid og også tidligere, ikke nødvendigvis var sånn at prøver måtte være 

uskadet for å kjøpes til samlingen  

 

(...) kvalitetskravene er forskjellige blant ansatte. Så hvis du går ned [i 
mineralutstilling på NHM] og ser på mye av det som er toppstykker, så vil du se at det 
er skader på dem, også på det som er utstilt. Da mener jeg at det er bedre å ikke bruke 
penger og kjøpe ett stykke som er tre ganger så dyrt enn å kjøpe to eller tre som ikke 
er så bra. Men det er igjen forskjellige preferanser (Forsker intervju 2015b:4) 

 

At innholdet i verdiregistre estetikk varierte blant informantene og at det også varierte 

generelt blant samlere, kom også frem under samtaler med Samleren. Under intervjuet med 

Samleren spurte jeg hva som gjorde et mineral estetisk for en privat samler og han påpekte at 

det var en smakssak og at det var forskjell fra samler til samler om hva som ble sett som 

estetisk (Samler intervju 2016:15). Personlig sa han at han samlet på kuriositeter og spesielle 

mineraler slik som Kongsbergsølv men at han ellers syntes at “Symmetri er viktig synets jeg, 

det skal være rent og fint, det skal ikke være forurensing. Det skal sitte pent på en base eller 

bergarten, jeg er ikke noe glad i løse krystaller” (Samler intervju 2016:16). Han fortalte at 

mellom samlere diskuteres det hva som gjør et mineral estetisk “(…) ofte kan man da finne 
                                                
21 Krystallets struktur og krystallform. 
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samlere som har fellesnevnere om hva estetikk er” (Samler intervju 2016:16). Dette antyder 

også at det kan finnes normer innenfor det private samlermiljøet om hva som er ansett som en 

estetisk prøve, men Samleren poengterte at han på museer vil se det beste 

 

 (...) det som man skal ha på museet det skal være unikt og det skal være større og 
finere enn det du kan finne selv. Det er jo den forventningen man har til et museum at 
det er der det beste skal være. Det er jo en av grunnene til at jeg er så aktiv i å hjelpe 
museet, gjennom GMV også, jeg mener at museet er der de fineste tingene våre skal 
være, som jeg også er med å jobbe for at vi skal greie å oppnå (Samler intervju 
2016:28) 

 

Dette viser at de ulike informantene har forskjellige meninger om hva som gjør et mineral 

estetisk.  

 

Da Forskeren og Kuratoren vurderte hvilke mineralprøver de var interessert i å kjøpe på 

messen, kom det også frem at de sammenlignet det de så på med mineralprøvene som 

allerede er i samlingen på NHM. Dette kom også frem under et intervju med Kuratoren. 

 

Du samler ikke rubb og rake. Det går ikke an å samle alle epidotforekomstene i 
Norge, det finnes epidot overalt. Da må du tenke OK, kvaliteten på det materialet vi 
har fra før er sånn og sånn, da må vi ha det som et minimumskrav for at det skal 
komme inn i samlingen. Hvis du har mye av et mineral fra en lokalitet, så krever det 
at det nye prøvene som kommer inn må ha en bra nok kvalitet (Kurator intervju 
2015b:9) 

 

Det samme uttrykte den Engelske Kuratoren under intervjuet, at det han kjøper til museet 

skal være bedre enn det de allerede har i samlingen (Engelsk Kurator intervju 2016). At 

informantene ønsket å kjøpe perfekte mineralprøver som var bedre enn det de allerede hadde 

i museumssamlingen, kan handle om mer enn personlig eller faglige preferanser og 

vurderinger. Museene har, slik jeg viste i kapittel fire, samlingsplaner som skal sikre at det 

kun er relevant materiale som blir en del av samling (Mehlum et al. 2011). Fordi museer ofte 

har store samlinger, fulle magasiner og budsjetter som er spredt tynt, slik som Knell påpeker 

(2004:1), er det dermed nødvendig for museene å være nøye i sine avgjørelser om hva som 

skal bli en del av samlingen. Chalk skriver at  

 

Within museums, being selected as a suitable candidate for becoming a collection 
item implies that an object is worthy of being preserved and retained in the long term, 
and that the benefits of doing so justify the time, effort and resources that this will 
involve (Chalk 2012b:99) 
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Når et objekt har blitt en del av en museumssamling er det mer enn en engangskostnad å 

forvalte objektet, som blant andre Lord, Dexter og Nicks har vist i sine studier av kostnadene 

knyttet til innsamling av naturhistoriske objekter til museer (Lord, Dexter og Nicks 1997). 

Dermed mener jeg at informantenes ønske om en perfekt mineralprøve kan sees som en måte 

å begrense hva som tas inn i samlingen, og at det også handler om en vurdering av bruk av 

ressurser og om prioriteringer.  

 
 
En rent vitenskapelig prøve 
Det eneste kjøpet som ble foretatt av de museumsansatte på messen, var av Forskeren. Da 

han gjorde dette kjøpet hadde informantene delt seg i to grupper og jeg valgte å følge 

Kuratoren istedenfor Forskeren. Dermed var jeg ikke tilstede da kjøpet fant sted og dette 

viser noen av utfordringen ved å skulle følge flere informanter samtidig. Mineralprøven 

Forskeren hadde kjøpt var en liten prøve og den kostet 40 euro. Forskeren beskrev kjøpet sitt 

som  

Et mineral som er i familie med det jeg jobber med på Grønland, som muligens er 
nytt. Vi hadde det ikke i samlingen, så da kjøpte jeg et stykke så vi har det til 
vitenskapelig bruk. Jeg kan samle inn mer og da bedre karakterisere mitt eget 
materiale fra Grønland. En rent vitenskapelig prøve (Forsker intervju 2015b:1).  

 

Forskerens beskrivelse av mineralet illustrerer det fjerde verdiregistre slik jeg ser det i mitt 

materiale; vitenskap. I følge Forskeren kan mineralprøven han kjøpte knyttes til  

(...) det vi kaller systematisk samling (...) Det betyr egentlig at vi vil ha et mineral av 
alle kjente mineraler. Så er det cirka 5000 ulike mineraler og hvis du har en 
systematisk samling så samler du bare for å få en av hver. Det høres veldig kjedelig 
ut, men for eksempel i dette prosjektet jeg har nå hvor det kan være et nytt mineral fra 
Norge eller Grønland. Hvis jeg kan sammenligne det med samme mineralet fra ulike 
lokaliteter og lage min egen analyse så får jeg mye bedre resultat enn hvis jeg bare 
skal ut og se i litteraturen eller få tilsendt noe fra et annet sted. Så en systematisk 
samling kan ha en stor vitenskapelig verdi som en estetisk samling aldri vil ha 
(Forsker intervju 2015b:8) 

 

Prøven Forskeren kjøpte var dermed til et forskningsprosjekt. Forskeren fortalte at han 

opplevde at det var flere utfordringer ved å kjøpe vitenskapelige mineralprøver. For det 

første, påpekte han “...du vet aldri hva som blir interessant, for jeg vet jo ikke hva jeg 

kommer til å jobbe med neste år eller hva i samlingen som er viktig” (Forsker intervju 
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2015b:9). For det andre, fortalte Forskeren, er mange av de vitenskapelige verdifulle og 

interessante mineralprøvene “(...) så vanskelig å bestemme og det er så sjeldent og dermed 

veldig dyrt. Vi har ikke utstyr til å verifisere om det er riktig eller ei det vi kjøper” (Forsker 

intervju 2015b:9). Den Engelske Kuratoren gjorde også et lignende poeng da han fortalte at 

vitenskapelig verdi var vanskelig å bedømme fordi vitenskapelig verdi er avhengig av hva 

man forsker på (Engelsk Kurator 2016). Videre, fortalte den Engelske Kuratoren, at en prøve 

som i det ene øyeblikket ikke har noen vitenskapelig verdi kan ha det for en annen eller få det 

i fremtiden ved nye forskningsprosjekter (Engelsk Kurator intervju 2016). Han illustrerte 

dette gjennom å fortelle om et innkjøp han hadde gjort på en mineralmesse tidligere, som 

viste seg å ha en helt ny sammensetning og dermed var av vitenskapelig verdi (Engelsk 

Kurator intervju 2016). Utfordring lå da, i følge den Engelske Kuratoren, at denne verdien 

først ble synliggjort ved hjelp av analysene som ble foretatt etter at prøven var kjøpt (Engelsk 

Kurator intervju 2016).  

Fremtidig eller potensiell vitenskapelig verdi og vanskeligheten med å vurdere denne formen 

for verdi, er tema i flere studier av geologiske museumssamlingers verdi (Baars 2010; Jeram 

1997; Knell 1991; Nakrem 2010). Andrew J. Jeram hevder at i vurderingen av en 

naturvitenskapelig samlings vitenskapelige verdi, så er fremtidig eller potensiell 

vitenskapelig verdi den vanskeligste å vurdere (Jeram 1997:65). Jeram skriver at det er viktig 

at museumsansatte prøver å ta hensyn til fremtidig eller potensiell vitenskapelig verdi, men at 

det ikke må føre til en urimelig bruk av ressurser fordi alt potensielt har verdi (Jeram 

1997:65). Knell på sin side vektlegger at til tross for at fremtidig eller potensiell vitenskapelig 

verdi er vanskelig å bedømme, så finnes det flere eksempler på geologisk materiale som over 

flere år i museumssamlinger ikke har vært oppfattet som vitenskapelig viktig, men som har 

vist seg å være av stor vitenskapelig betydning (Knell 1991). Dermed, mener Knell, at 

fremtidig eller potensiell verdi også må tas hensyn til i museers arbeid slik at viktig materiale 

ikke går tapt (Knell 1991).  

Forskeren fortalte at kjøp av vitenskapelige prøver, var vanskeligere å argumentere for enn 

kjøp basert på estetikk. Da jeg spurte Forskeren om han opplevde at det var motsetning 

mellom å samle mineralprøver med estetisk eller vitenskapelig verdi svarte han 

Kjempe. Spesielt på et museum kan det være utrolig vanskelig. Alle kan forstå hvis du 
får en stor flott stuff inn, men hvis jeg forteller direktøren at nå skal vi kjøpe en stuff på 
denne her størrelsen [viser en liten mineralprøve] eller mindre og det her gir vi 500 
euro for. Det er det vanskelig å argumentere for (Forsker intervju 2015b:10) 
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Forskeren presiserte at “...jeg forstår det godt. Fordi det er pent og hvis du har noe som har en 

form, symmetri og farge – alle kan jo like det” (Forsker intervju 2015b:10). Den Engelske 

Kuratoren fortalte på sin side, at han opplevde at normen når man kjøper inn som konservator 

er at man skal være ute etter estetiske objekter til utstillinger og at han på sitt museum har 

opplevd negativitet omkring kjøp som ikke var ansett som estetiske og som ikke var til 

utstilling (Engelsk Kurator intervju 2016).  

 

Da jeg var på mineralmessen og i de påfølgende intervjuene med Forskeren, Kuratoren og 

den Engelske Kuratoren, fikk jeg inntrykk av at det å samle for vitenskap og for estetikk 

kunne sees som motsetninger. Den engelske kuratoren beskrev vitenskap og estetikk som to 

ulike veier innenfor innsamling og han som mineralkurator må befinne seg et sted mellom 

disse to retningene (Engelsk Kurator intervju 2016). Dette viser hvordan verdiregistre 

relateres til hverandre, men at det kan være spenning mellom dem slik som Heuts og Mol 

poengterer (2013:134).  

 

Oppsummering  
I kapittelets første del viste jeg hvordan TMS er inndelt i fire ulike verdener; Fossilworld, 

Gemworld, Mineralworld og Stoneworld. Jeg undersøkte ulike praksiser knyttet til 

fremstillingen av mineralene på messen, og viste med dette hvor mye arbeid det ligger i å 

fremstille mineralprøvene på messen som naturlige objekter. Deretter undersøkte jeg i 

kapittelets andre del hvordan innkjøp til Mineralsamlingen foregikk i praksis gjennom 

beskrivelsen av innkjøpsprosessen. Sett i lys av verdiregistre viste dette hvilke verdiregistre 

som var viktige for informantene; økonomi, sjeldenhet, vitenskap og estetikk. Knyttet til 

verdiregistre estetikk ønsket informantene å kjøpe en perfekt og uskadet prøve. Her viste jeg 

at informantenes ønske om en perfekt mineralprøve kan sees som en måte å begrense hva 

som tas inn i samlingen, og at det også handler om en vurdering av bruk av ressurser og om 

prioriteringer. Videre viste jeg i dette kapittelet hvordan informantene har ulike oppfatning av 

verdiregistrene, hvordan verdiregistre drar i ulike retninger og at innkjøpsprosessen er preget 

av forhandlinger og kompromiss. I undersøkelsen av hvordan og hvorfor informantene ønsket 

å kjøpe mineralprøver til Mineralsamlingen, har det også blitt klart at utvelgelsesprosessen av 

mineralprøver på messen i stor grad er påvirket av formålet med objektene som samles. For 
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eksempel ser verdiregistre estetikk ut til å være langt viktigere om informantene vil kjøpe 

mineralprøver som skal utstilles på museet, enn om det dreier seg om mineralprøver som skal 

anvendes i et forskningsprosjekt.  
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6 Preparering  
I den tredje delen av oppgavens analyse vil jeg ta for meg den andre praksisen jeg 

undersøker, preparering. I likhet med det forrige kapittelet er dette kapittelet basert på 

materialet samlet gjennom feltarbeid. Gjennom oppgavens teoretiske innfallsvinkler, 

verdsetting og museumsnatur, er det overordnede formålet med dette kapittelet å undersøke 

på hvilken måte preparering av mineralprøver kan undersøkes som verdsetting og hva som 

kommer frem i praksiser hvor mineralprøvers verdi blir konstruert, vurdert og forhandlet. 

I forrige kapittel etablerte jeg økonomi, sjeldenhet, estetikk og vitenskap som verdiregistre. 

Jeg tar med meg disse videre i dette kapittelet, men vil også introdusere to nye registre; 

naturlighet og historie/tilknytning. I lys av den andre teoretiske innfallsvinkelen i oppgaven, 

museumsnatur, er jeg dessuten interessert i å undersøke på hvilken måte 

prepareringspraksiser kan belyse mineralprøvers spenningsfelt mellom natur og kultur. 

Jeg har valgt å dele dette kapittelet i to deler; preparering på messen og preparering på 

museet. I første del av kapittelet, preparering på messen, undersøker jeg hvordan 

mineralprøvene på The Munich Show er preparert gjennom hva informanter har fortalt meg 

og hva som ble synliggjort på messen. Her vil jeg også se på hva informantene mener om 

prepareringer som er gjort, er det slik at all preparering er bra eller at det er enighet omkring 

hva som utgjør en godt preparert prøve? Deretter vil jeg undersøke hvordan preparering 

påvirker hva informantene ønsker å kjøpe til museumssamlingen. I andre del av kapittelet, 

preparering på museet, er jeg interessert i hvordan og hvorfor preparering gjøres på NHM i 

dag. Er mineralprøvers verdi statisk i det de blir en del av en museumssamling? Finnes det 

ulike meninger blant informantene om prepareringspraksiser på museet?  

Innledningsvis mener jeg det er viktig å kort avklare hvordan jeg avgrenser det jeg referer til 

som preparering i denne oppgaven. Med preparering mener jeg kjemiske eller mekaniske 

prosesser som endrer mineralet gjennom for eksempel vask, rens og fjerning av materiale for 

at mineralet skal fremstå mer estetisk. Bruken av ordet preparasjon i relasjon til 

mineralprøver, spesielt innenfor mineralogi og på museer, kan også referere til 

prøvetakningsmetoder som ofte brukes i geologisk forskning, slik som å lage tynnslip som 

skal sees under mikroskop22. Men det er altså ikke denne formen for preparering jeg 

undersøker i denne oppgaven, til tross for at dette også ville vært interessant.  

                                                
22 For studier gjort av museers preparering for bruk i vitenskapelige undersøkelser se f.eks. Christian Baars 
(2010). 



	62	

Preparering på messen  
I forrige kapittel undersøkte jeg utstillingstekniker og praksiser blant forhandlere som ble 

synliggjort på messen. En av praksisene jeg da ikke nevnte var preparering av mineraler. For 

da jeg gikk rundt på messen og snakket med informantene om hva som gjorde en 

mineralprøve mer eller mindre bra, ble preparering ofte nevnt. I Heuts og Mols 

tilnærmingsmetode til verdsettingsstudier viser de at verdsetting handler om mer enn bare å 

evaluere eller bedømme hva som er verdifullt, det handler også om å gjøre noe (mer) 

verdifullt (…) the qualities of tomatoes are not given, they may be tinkered with” (Heuts og 

Mol 2013:136). Preparering, vil jeg argumentere for, kan sees som en slik prosess. 

 

Prepareringen som var gjort av mineralprøver på messen ble synliggjort for meg ved at 

informantene fortalte om hva som var preparert og hvordan det var preparert. Slik jeg 

opplevde det og forstod det ut i fra hva informantene fortalte var det ikke lett å se eller 

gjenkjenne metodene. Samleren fortalte at “Ofte kan man se sporene. For et trent øye kan 

man se hva som er gjort med stuffen. Ser man at kalkspatten er litt glatt så ser man at her er 

det syra” (Samler intervju 2016:8). Å ha et trent øye, betyr slik jeg forstod, både at man har 

mineralogisk kunnskap, kjennskap til prepareringsmetoder og år med erfaring. Dessuten var 

det, i følge informantene, ikke vanlig at det var opplyst på messen eller at man fikk med 

dokumentasjon om hvilke prepareringsmetoder forhandlere hadde brukt. Kuratoren fortalte at 

“Nei, det er veldig sjeldent” (Kurator intervju 2015b:2) Samleren på sin side fortalte at ”Det 

er sjeldent. Det er uhyre sjeldent” (Samler intervju 2016:8) 

 

Da informantene forklarte på messen hvordan prøver var preparert, ga de også utrykk for at 

enkelte forhandlere brukte mye tid og ressurser på preparering for å oppnå best mulig pris. 

 

Det er helt utrolig med noen av de veldig bra handlerne, de kan jo få kassevis fra en 
lokalitet. Så har de kanskje en stor stuff på den her størrelse [viser frem en stor 
mineralprøve] men de kan se hvis jeg nå fjerner litt her, her og her [peker ut deler av 
mineralprøven som forhandleren kunne ha fjernet] så får jeg plutselig noe som er mye 
mer verdt en hele denne store flaten [viser til hele mineralprøven]. Så det er litt 
counterintuitive23. Det er ikke alltid det største som er best. Det er helheten, hvor 
harmonisk ser den ut (Forsker intervju 2015b:9) 

 

                                                
23 Her brukte informanten det engelske adjektivet counterintuitive, som betyr at det går i mot intuisjonen eller 
forventninger.  
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Her påpeker Forskeren at en mineralprøve kan selges for en høyere pris ved at den deles i 

flere stykker eller at deler av matriks fjernes. Dette vil da bidra til at mineralprøven for 

eksempel ser renere ut, er i en mer riktig utstillingsstørrelse, mer symmetrisk eller at mer av 

mineralet man er interessert i å se kommer til syne. Dette er egenskaper jeg tidligere i 

oppgaven har relatert til verdiregistre estetikk. Samleren på sin side, snakket på lignende 

måte om prepareringen som ble gjort av mineraler som selges på messen 

 

Det er en messe med høy kvalitet og ofte for å få mest mulig penger igjen for en stein, 
så har de som har med seg steiner dit preparert på forhånd. Så du kan si at ofte så har 
man allerede nådd et godt tak på potensiale allerede når man kommer på messen. 
Kanskje har man mer å gå på i den hallen som er litt rimeligere og det er litt mer rusk 
og rask. Men høykvalitetsområdet, der har man gjort alt man kan for å få prøvene til å 
se best mulig ut for å få mest penger for de (Samler intervju 2016:10) 

Når Samleren her referer til den rimeligere hallen, mener han Fossilworld og med 

høykvalitetsområdet mener han Mineralworld og området Mineral Pavillion, som jeg skrev 

om i forrige kapittel i undersøkelsen av utstillingsteknikkene på messen. I Mineral Pavillion 

var blant andre forhandleren Collector’s Edge.  

 

Collector’s Edge er en av forhandlerne som har sitt eget preparasjonslaboratorium, hvor 

mineralprøver prepareres før de skal selges på messer slik som TMS (Ferry 2013:153-154).  

Ferry har gjort antropologiske studier av Collector’s Edge virksomhet for å se hvordan de 

preparer mineralprøver før de selges på blant annet mineralmesser (Ferry 2013:153-154). 

Hun beskriver deres preparasjonslaboratorium i Colorado som høyteknologisk, med en seriøs 

atmosfære (Ferry 2013:153). Da Ferry får beskrevet av en de ansatte hvordan de gjør 

preparering, fortalte han at det starter med å fjerne spor av merker etter at mineralet er 

utvunnet, slik som slag- eller drillmerker (Ferry 2013:153). Den ansatte fortalte henne videre 

at det er viktig at de områdene hvor merker fjernes ikke er for glatte, at de heller skal være 

ujevne og røffe fordi “(…) collectors don’t like smooth edges” (Ferry 2013:154).  

 

Deretter foregår det en prosess som, i følge Ferry, involverer mer finkornet arbeid og 

gjennomtenkte beslutningsprosesser for å avgjøre hvordan mineralet skal se ut (Ferry 

2013:154). Collector’s Edge gjør også reparasjon av prøver. Collector’s Edge opplyser ikke 

om prepareringsteknikker generelt, men de opplyser om prøven er reparert og det påvirker 

prisen ved at prøven da er billigere skriver Ferry (Ferry 2013:154). Videre viser Ferry at de 

bruker alt fra noen timer til et helt år på å preparere en prøve og resultatet skal være “(…) a 
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really pristine piece” (Ferry 2013:154). Bruken av ordet uberørt er, som Ferry påpeker, et 

interessant valg når det som beskrives er et resultat av en prosess og ikke utgangspunktet 

(Ferry 2013:154). Gjennom Ferrys studier og beskrivelser er det mulig å se noe av det 

arbeidet som ligger bak en ferdig preparert prøve som stilles ut på messen, men også at 

formålet med prepareringen er at prøvene skal se uberørt og naturlige ut.  

 

Da mine informanter snakket om preparering var også naturlig et ord som ble brukt, men 

likte ofte brukte de ord som unaturlig og menneskeslaget. Naturlighet utgjør det femte 

verdiregistre jeg har observert i mitt materiale. Men som jeg vil vise kan mineralprøver måles 

ulikt opp mot registre naturlighet. 

 

Naturlighet under forhandling  
Da jeg gikk rundt i Fossilworld med Kuratoren plukket han opp en mineralprøve og kikket 

nærmere på den. Han viste meg den, pekte og sa at prøven var farget og limt. Forhandleren 

hadde oppdaget at vi stod og så på prøven og kom frem for å spørre om vi var interessert i å 

vite prisen. Kuratoren avslo dette og fortalte at han bare skulle forklare meg hvordan 

mineralprøven var laget. Selgeren så litt surt på oss og snudde seg vekk uten å si et ord. 

Kuratoren sa da til meg at dette var juks og at “ting lages, limes og farges”. 

 

Til tross for arbeidet forhandlerne både i Mineralworld og Fossilworld, hadde lagt ned i å 

preparere mineralprøvene, var det mange tilfeller på messen hvor informantene påpekte at 

mineralprøver var overpreparert, unaturlige, juks og menneskelaget. Overpreparert var slik 

jeg forstod på messen et mineral som var preparert for mye. Men hva er for mye preparering? 

Jeg spurte Samleren om han så ting på messen han mente var overpreparert. 

 
Å ja! Ja, det er ofte negativt (...) Jeg har flere ganger sett prøver som er så preparert at 
det ser unaturlig ut. Hvis du tenker deg en krystall som har sittet inne i bergarten så er 
den preparert ut slik at den står på en liten tupp igjen, bare for å få krystallen. Da 
skjønner du at denne kan nesten ikke stå der naturlig, da skjønner man at den er 
overpreparert. Hadde litt [av bergarten] sittet igjen i bakgrunnen så du ser naturlig at 
det skal sitte sånn, så hadde det gått an. Men noen ganger lar man seg rive med ”bare 
litt til, bare litt til”, og så har man til slutt overpreparert det og da ser det ikke naturlig 
ut. Det er det alle samlere vil ha, de vil ha en naturlig stein (Samler intervju 2016:4). 

 
For Samleren var det det å fjerne for mye av bergarten som omgav krystallene å 

overpreparere. Som eksempel på dette fortalte han at syre ble brukt for å fjerne kalkspatt på 

prøver, men at om man ikke stoppet i tide og bruket for sterk eller for mye syre da kunne det 
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bli “(...) fullstendig nedsyret (...) Da er det overpreparert” (Samler intervju 2016:5). Jeg 

spurte Samleren om hvordan han vurderte hva som var naturlig og ikke “Hvis man får et 

bilde foran netthinnen at den [mineralprøven] umulig kan ha blitt funnet sånn, så er den 

sannsynligvis preparert alt for langt” (Samler intervju 2016:5). Jeg spurte videre om hva som 

anses som naturlig eller ikke er basert på hvordan mineralet kunne vært funnet i naturen. 

Samleren svarte  

Ja, i ytterste konsekvens, hvis du er ekstremt heldig, så er det slik du kunne ha plukket 
opp steinen fra bakken. Men hvis den bare står på en liten tupp og hele krystallen er 
eksponert, så skjønner du at den kan ikke ha blitt funnet sånn. (...) Da er den unaturlig, 
syntes jeg (Samler intervju 2016:5).  
 

Dette betyr at noe av bergarten kan fjernes med syre slik at krystallen blir mer synlig, men at 

grensen mellom hva som anses som for mye preparering, for Samleren, handler om hvordan 

mineralet kunne ha vært i naturen før det ble funnet. Det vil si at mineralprøven som er utsatt 

for for mye syre måles negativt opp mot verdiregistre naturlighet. 

 

En annen form for beskrivelse informantene ga av mineralprøver var at de var menneskelaget 

eller håndverk. Dette kunne for eksempel være mineralprøver som var farget eller limt. For å 

endre fargen på et mineral kan det kokes. Å koke et mineral, enten et er snakk om en edelsten 

eller mineralprøve, innebærer at det varmes til en høy temperatur, for eksempel ved å legge 

det i ovnen (Ferry 2013:154, Walsh 2010:100). En måte å se om fargen på mineralet 

forsterket eller endret, var i følge det Kuratoren og Samleren fortalte på messen at det var 

veldig sterke farger eller en grad av klarhet eller farge som ikke forekommer naturlig. Som 

vist tidligere, uttrykte Kuratoren at “ting lages, limes og farges”. Når han fortalte om dette 

hadde det klart en negativ konnotasjon og jeg tolket det slik at han mente at det ikke var greit 

å endre fargen på mineralet. Samleren på sin side fortalte at han mente at farging var juks.  

 

Jeg vil si at det er juks, men det skjer hele tiden. (...) Det er forskjellig grad av aksept 
og alt handler om hvilket nivå man er på. Hvis man for eksempel varmer opp ametyst 
så blir den skikkelig gulbrun og blir da kalt citrin. For noen er det OK å kjøpe, for 
andre er det helt forkastelig. Nye samlere som da har hørt om citrin og syntes fargen 
er fin ville kjøpt den, men en ganske avansert samler ville da sett på det som juks og 
bedrag. Så det lever side om side (Samler intervju 2016:10)  

 
Til tross for Samleren påpeker at han selv mener at det er juks, sier han også at det finnes ulik 

grad av aksept for farging.  
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For å vise hvordan en limt prøve så ut, så Kuratoren ut en mineralprøve som stod utstilt på et 

bord i Fossilworld. Han plukket den opp og pekte på en av krystallene og fortalte at den var 

limt på matriks. Dette kunne i følge Kuratoren bety at krystallen har sittet på prøven tidligere 

og falt av ved utvinning eller håndtering og at den var reparert. Et annet alternativ, sa han, var 

at krystallene aldri i utgangpunktet hadde vært på prøven men at de var limt på for å skape en 

bedre kombinasjon av mineraler eller en mer symmetrisk og interessant prøve. Uavhengig av 

hvorfor limingen var gjort, mente han at dette var juks. Samleren fortalte i likhet med 

Kuratoren at han anså liming av prøver som juks, men at det var tilfeller hvor det kunne være 

greit.  

Hvis det er en stuff som er i fare for å brekke, så kan det være greit. Men hvis man 
skal reparere en krystall med lim, så må det opplyses om det. Limt forringer verdien 
ganske kraftig, for da kunne de fleste fått perfekte stuffer hvis man limte sammen. Så 
ofte ser du at er opplyst at stuffen er limt, men det opplyses svært sjeldent om at 
stuffen er syra eller gjort noe annet med. Men limt, der går liksom grensa (Samler 
intervju 2016:8).  

 

Samleren her påpeker her at reparasjoner av mineraler som for eksempel liming ofte 

informeres om når de selges, men at det ikke opplyses om syre-behandlinger. Går det da 

grensen for hva som er ansett som OK å gjøre med mineralprøver mellom når noe repareres 

og når noe forbedres? Ferry skriver at kontroversen hun observerte i sine studier av 

mineralmarkedet omkring som er ansett som legitim preparasjon viser  

 

(...) the importance of the mineral as unmediated nature: repairing is acceptable because 
it restores the mineral to its natural state, what it was “supposed” to look like. 
Illegitimate restoration – fakery – involves enhancing mineral beyond what it might 
have looked like at any point, for instance by heating it to intensify its color or 
changing the crystal form through microabrasion (Ferry 2013:154) 

Ferry skriver her om reparasjon som akseptabelt fordi det restaurerer mineralet til sin 

naturlige form, men at det som ble sett på som forfalskning forbedrer mineralet utover 

hvordan det kunne ha sett ut i naturen (Ferry 2013:154). Et lignende argument ser jeg i 

beskrivelsen Samleren gav da jeg spurte han om hvor grensen for hva han anser for 

overpreparert går. Han svarte at det var basert på hvordan mineralet kunne vært funnet slik i 

naturen “... i ytterste konsekvens, hvis du er ekstremt heldig, så er det slik du kunne ha 

plukket opp steinen fra bakken” (Samler intervju 2016:5), men om prøven derimot var 

overpreparert “... så skjønner du at den kan ikke ha blitt funnet sånn (...) Da er den unaturlig, 

syntes jeg” (Samler intervju 2016:5). 
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Ved å vise eksempler på hvordan informantene beskrev preparerte mineralprøver på messen 

som unaturlig, menneskelaget eller juks, er ikke formålet mitt å forsøke å gi et definitivt svar 

på hvor grensen går mellom hva som anses naturlig og ikke. Det jeg mener er interessant er 

hvordan preparering viser at verdsetting av mineralprøver er performativt og at det involverer 

spørsmål om hva som er ansett som passende å gjøre for å forbedre mineralprøvene. Dette 

var også en av erfaringene Heuts og Mol deres studie av gode tomater (Heuts og Mol 

2013:137). Prepareringen på messen viser også hvor mange parter det er involvert i å gjøre 

mineralprøver bedre, som blant annet forhandlere, private samlere og museumsansatte. 

Dessuten hadde prepareringspraksiser, som jeg vil vise i neste avsnitt, påvirkning på hva 

informantene ønsket å kjøpe til samlingen.  

 

Jakten på den uslepne diamant 
I kapittel fem viste jeg hvordan informantene skilte mellom Fossilworld og Mineralworld 

som henholdsvis den billige og den dyre hallen. Denne beskrivelsen av hallene var ikke 

nødvendigvis negativ, da Fossilworld var et sted hvor Kuratoren og Samleren fortalte at de 

kunne gjøre gode kjøp, de kunne kjøpe en prøve med potensiale. Kuratoren fortalte at han 

kunne se etter prøver i Fossilworld og kjøpe dem til en langt lavere pris enn om samme prøve 

hadde vært til salgs “ferdig” preparert i Mineralworld. Kuratoren fortalte at han da kunne ta 

med prøven han hadde kjøpt i Fossilworld tilbake til museet og deretter preparere den slik at 

den ble like fin som prøvene som ble solgt i Mineralworld. 

 

 (...) det er noe med å se at dette kan være en bra prøve hvis du vet hvordan den skal 
prepareres. Jeg har eksempler på prøver [på museet] som er kjøpt for noen 
hundrelapper og nå er verdt noen hundrelapper mer for å si det sånn” (Kurator 
intervju 2015b:1) 

 

Slik jeg forstod det på messen og i intervjuene, betydde dette at Kuratoren kunne kjøpe en 

prøve som hadde kvaliteter han kunne få frem ved prepareringen, men at dette innebar at man 

måtte ha kunnskap for å kunne se dette og for å gjøre prepareringen.  

Forskeren på sin side ønsket også å kjøpe en prøve som var lite eller ikke preparert. Han 

fortalte at enkelte av forhandlerne anvendte kraftige syrer for å rense mineralene. Det som 

kunne skje som en følge av rensingen var at enkelte mineraler ble delvis oppløst og at det 

også kunne dannes nye mineraler (Forsker intervju 2015b:9).  
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Det vil si at når jeg kjøper en prøve og får øye på en liten krystall “oi den ser rar ut, 
den ser spennende ut”. Når jeg analyserer så får jeg kanskje en kjemi som ikke passer 
med noe. Så tror jeg at nå har jeg funnet et nytt mineral for verden, men så er det 
faktisk et resultat av at det tidligere mineral har reagert med det det ble vasket i 
(Forsker intervju 2015b:9) 
 

Fordi preparering med syrer kunne føre til at analyser ble feil gjorde dette at prøvene var 

mindre egnet som forskningsmateriale fortalte Forskeren (Forsker intervju 2015b:9). 

Forskeren fortalte at ofte så visste han hvilke lokaliteter som mineralene ofte var vasket med 

syre før de ble solgt på messen.  

 

Så hvis jeg kjøper fra denne lokaliteten så vet jeg at det veldig ofte er renset og da vil 
jeg heller kjøpe ting som har mye rust og skit. Da vet jeg at det ikke er renset og jeg 
kan selv vaske det med vann og såpe. Men hvis det er sterkt preparert og du ser at 
noen av mineralene mister glansen i overflaten, så vil den være veldig hardt behandlet 
og jeg vil ikke kjøpe den for forskning fordi usikkerheten er for stor til å tro på at 
mine resultater representerer det opprinnelige mineralet uten noen form for effekt av 
rensingen (Forsker intervju 2015b:9) 

 

Både Forskeren og Kuratoren ønsket å kjøpe mer eller mindre upreparerte prøver til 

samlingen, men som jeg har vist, av to ulike årsaker. Dette viser hvordan preparering også 

påvirker innkjøpsprosessen. I neste del vil jeg undersøke preparering slik det gjøres på NHM 

i dag. Er mineralprøvenes verdi statisk i det de innlemmes i en museumssamling?  

 
Preparering på museet  
I denne delen av kapittelet, vil jeg undersøke prepareringspraksiser slik de foregår på NHM i 

dag. I Albertis undersøkelser av museumspraksiser spør han “…after they arrive in the 

museum, and before they are seen by the public (if at all), what happened to objects behind 

the scenes at the museum?” (Alberti 2008:81, 2009:123). Alberti skriver at selv om objekter 

er blitt en del av en museumssamling, så fortsetter de å endres gjennom praksisene de er 

gjenstand for (Alberti 2008:81). Jeg ønsker å undersøke disse endringene gjennom å se på 

preparering. Hva, hvorfor og hvordan prepareres det på museet?  

Under intervjuene med Kuratoren (2015b) og Forskeren (2015b) fortalte de begge at de aller 

fleste mineralprøvene i Mineralsamlingen er upreparerte. Preparering av mineralprøver på 

museet blir gjort av Kuratoren og en ansatt som i utgangspunktet jobber med fossiler. Det er 

ingen teknisk konservator involvert i prepareringsprosessen. Dette skyldes i følge Kuratoren 

at det kun er én teknikker tilknyttet Mineralsamlingen og at vedkommende arbeider med 
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flyttingen av de geologiske samlingene og det har dermed ikke vært mulighet for 

vedkommende å lære seg preparering av mineraler (Kurator intervju 2015b:3-4). I NHMs 

samlingsforvaltningsplan går det frem at det er 0,5 teknikerårsverk tilknyttet 

Mineralsamlingen (Mehlum et al. 2011:28). 

 

Når Kuratoren preparere mineralprøver på museet fortalte han at det i hovedsak var for å 

gjøre dem mer estetiske for å utstilles (Kurator intervju 2015b:2). Under intervjuet viste han 

frem flere mineralprøver han hadde preparert. Om en av de preparerte prøvene, som han 

tidligere hadde kjøpt på TMS, fortalte han at  

 

 (...) alle avtrykk etter hvor det har sittet granater er fjernet. (...) de avtrykkene her 
skjemmer stuffen. Her viser det at det har sittet en stor granat for eksempel. Så det er 
vi ikke interessert i å vise. Vi er interessert i å vise den som om den var perfekt. Så her 
ser du at det er masse sånne avtrykk, så når du da preparerer så fjerner du det og også 
granater med skade, de blir også fjernet. Sånn at det skal se ut som om alt er helt 
(Kurator intervju 2015b:2-3).  
 

Kuratorens beskrivelse av hvordan han gikk frem for å preparere prøven viser blant annet 

hvordan den skal se perfekt og uskadet ut, som kan relateres til verdiregistre estetikk. Ved at 

Kuratoren vil fjerne avtrykk, viser dette også at prepareringen for å gjøre prøven mer estetisk 

også kan knyttes opp mot verdiregistre naturlighet ved at spor av menneskelig håndtering blir 

skjult eller glattet ut på prøven. Kuratoren fortalte at de metodene de bruker under 

prepareringen ikke skal vises i ettertid (Kurator intervju 2015b:5). Jeg spurte Kuratoren om 

han fjernet spor etter utvinning av mineralprøvene og han svarte “Slagmerker ja? Det er ikke 

plagsomt pent” (Kurator intervju 2015:4). Jeg fulgte da opp med å spørre om hvorfor 

slagmerkene fjernes og han fortsatte 

Det skal se naturlig ut. Det er som med kvinner og sminke: selv om man ser bra ut når 
man våkner om morgenen, så tar man på seg sminke og da er det viktig å ikke ha for mye 
og ikke for lite (...) det er noe av det samme med mineraler. Det er om å gjøre å ha en 
balansegang. Hvor mye og hvor lite og så eventuelt se hvor mye du kan jukse vil jeg 
egentlig si da, før det går over grensa. Er det juks å for eksempel bruke steinsleger som er 
et polymer som gjør at mineralet får litt høyere glans? Eller er det OK? (Kurator intervju 
2015b:4).  

Dette viser at preparering på museet, i likhet med preparering på messen, involverer spørsmål 

omkring hva som greit eller ikke for gjøre en mineralprøve bedre. Dette viser også at en del 

arbeidet involvert i preparering er å skjule det, slik at prøven fremstår som uberørt og 

naturlig. Som Alberti påpeker, er prøvers status som objektive og vitenskapelig objekter 
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avhengig av at hvordan konstureres ikke vises (Alberti 2008:81) 

Risiko   
Metodene og teknikkene som anvendes ved preparering av mineralprøver på museet i dag, er 

blant annet er basert på eksperimentering og utviklingen av prepareringsmetoder for fossiler 

på museet. 

(...) med preparering av fossiler, så betyr det også at det kommer en del metoder som 
kan brukes da også av mineralogene. De [paleontologene] har drevet og 
eksperimentert mye. Sånn som på lim for eksempel, hva som fungerer der. Så har de 
funnet en type som fungerer veldig godt på fossiler og da er vi selvfølgelig klar til å 
rappe den ideen og ta med oss den videre (...). Men også en del mekaniske [metoder]. 
Vibrahammere og sånne ting, det er det paleontologene som har kjøpt inn de på huset 
også har vi begynt å teste ut det på mineraler som viser at jo, det fungerer utmerket på 
visse typer [mineraler] (Kurator intervju 2015b:3).  

 

Metodene som anvendes for å preparere mineralprøver deles, i følge Kuratoren, inn i to 

hovedtyper: kjemisk og mekanisk (Kurator intervju 2015b:1). De kjemiske metodene som 

anvendes, fortalte han, kunne for eksempel være  

 

(...) saltsyre for å fjerne kalsitt, så du får frem de krystallene som er inne i kalsitten og 
som er stabile i syra. Eller det kan være salpetersyre for å fjerne irr på kobber for 
eksempel. Sølv tåler ikke saltsyre for eksempel, så da må man bruke eddiksyre eller 
maursyre. Det finnes mange forskjellige prepareringsteknikker for å syre frem en 
prøve (Kurator intervju 2015b:1)  

 

Mekanisk preparering på sin side, fortalte Kuratoren, involverer for eksempel  

 

(...) vibrahammere, sandblåsing. Vi bruker til og med såkalte celleknusere som brukes 
innen medisin. Vannpistoler som egentlig brukes i renseribransjen for å fjerne flekker 
fra klær, men strålen er såpass kraftig at den kan knuse enkelte mineraler, så du må 
teste deg frem med hvilke mineraler som tåler det og ikke (Kurator intervju 2015b:1)  

 

I Kuratorens beskrivelser av hvordan metodene er utviklet gjennom eksperimentering på 

museet viser at preparering involverer risiko. For eksempel, slik som Forskeren beskrev, ved 

at ulike mineraler tåler forskjellige syrer og at bruk av vannpistol for å rense mineralprøven 

også kan knuse mineralene. Risikoen ved preparering gjør også at man må være forsiktig, 

fortalte Kuratoren. Ved vasking av mineraler er en av verktøyene de bruker en vannpistol og 

Kuratoren sa at “Da må du passe på avstand til prøven. Da skal du ha litt diffus stråle og god 

avstand, for da ødelegger du ikke. Går du for tett inn på sier det svoop, så er det biter som er 
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borte” (Kurator intervju 2015b:7). Med andre ord kan teknikkene som anvendes for å gjøre 

en mineralprøve mer estetisk og naturlig, også potensielt gjøre den mindre estetisk og 

naturlig. Dette kan sees i lys av Heuts og Mols tredje lærdom i studie av tomater, hvor de 

påpeker at aktiviteter relatert til å gjøre noe bedre, ikke nødvendigvis innebærer kontroll eller 

forutsigbarhet (Heuts og Mol 2013:141).  

 

Da jeg snakket med Forskeren fortalte han at ved preparering av mineralprøver  “...kan man 

gjøre veldig mye bra, men det er et inngrep som er destruktiv, man kan ikke gå tilbake. Noen 

ting har gått bra, men annet har ikke gått fullt så godt her på huset. Så det er alltid en 

balansegang” (Forsker intervju 2015b:8). Da jeg spurte Forskeren om hva han mener risikoen 

ved preparering av mineralprøver er sa han at   

 

Mange gjør kjemisk preparering som renser. Hvis du på disse rustfargede prøvene 
[viser frem mineralprøve]. Om jeg legger de i oksalsyre vil rusten forsvinne og den vil 
bli hvit. Men da mister jeg litt av den mineralogiske historien og det kan sitte ting i 
hulrommene jeg ikke visste var der eller ikke kunne se (Forsker intervju 2015b:8) 

 

Forskerens beskrivelse av hvordan rensing ved av oksalsyre kan gjøre at enkelte mineraler 

kan bli borte, kobler jeg mot verdiregistre vitenskap. At preparering av mineralprøvene 

involverer risiko for at vitenskapelig verdi kunne gå tapt, fortalte også Kuratoren om.  

 

Spesielt hvis du bruker kjemisk preparering så er det viktig at du noterer det i 
databasen om at den prøven er utsatt for den og den syre for eksempel. Fordi det kan 
påvirke analyser. Ved enkelte mineraler så har du et hoved kompleks, det kan da 
skiftes ut for klor. Når du gjør en kjemisk analyse senere så finner du klor der og så 
blir det krøll i ball. Da får du feil type data (Kurator intervju 2015:1) 

 

En måte å dermed sørge for at vitenskapelige analyser ikke blir feil, var i følge Kuratoren, at 

det merkes i databasen hvilke kjemikalier som er anvendt på mineralprøven. En annen 

metode for å sikre at det vitenskapelige verdien blir bevart var i følge Kuratoren å ikke fjerne 

et mineral helt eller å ta en prøve av mineralet før man fjerner det eller anvender syre 

(Kurator 2015b:4). Denne prøven vil så legges ved den preparerte mineralprøven, slik at det 

senere er mulig å gjøre kjemiske analyser (Kurator intervju 2015b:4).  

 

I Christian Baars studier av preparering og prøvetakning av geologisk materiale på 

naturhistoriske museer, skriver han dette ofte er en inngripen som endrer prøven mye eller 

som kan være direkte destruktivt (Baars 2010:237). Sentralt i Baars artikkel er at preparering 
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reiser spørsmål omkring materialets verdi (Baars 2010:237). Ved prepareringen på NHM har 

jeg så langt vist at Forskeren og Kuratoren har ulike oppfatninger om hvilken effekt det har 

på mineralprøvenes verdi. Da jeg snakket med informantene om preparering, var det spesielt 

én kategori av prøver hvor de ulike meninger om preparering burde gjøres og eventuelt hva 

som kunne gjøres – gamle mineralprøver.  

 

Kongsbergsølv  
Fordi preparering, som vist ovenfor, kan ødelegge mineralprøvene om feil teknikk blir 

anvendt, spurte jeg Kuratoren om han hadde ødelagt prøver.  

Før jeg startet her [på museet], ja. Det du bestandig gjør, er at du ikke starter med den 
beste. Du starter med dårlige prøver for å sjekke om det metodene fungerer. Sånn som 
når vi har jobbet med trådsølv fra Kongsberg for eksempel, så har vi selvfølgelig 
startet med en dårlig en som ligger i skuffen først. Hadde to runder med samme prøve 
for å se om vi greide å få den bra. Så finner vi ut at jo, det og det fungerer godt. Så har 
vi gått løs på de virkelige gode (Kurator intervju 2015b:7) 
 

Eksemplet Kuratoren trakk frem, er en prøve av trådsølv fra gruvene på Kongsberg, donert til 

museet i 1891 av daværende Bergmester Thomas Georg Münster (1855-1938). Gjennom 

mine samtaler med både museumsansatte og private samlere forstod jeg at sølvprøver fra 

Kongsberg har en spesiell høy verdi. I en artikkel i Uniforum fra 2009 blir sølvprøvene 

donert til museet i 1891 omtalt av en museumsansatt som “Geologiens svar på kronjuvelene i 

Trondheim” (Tidemann 2009). Sølvprøver fra Kongsberg er blant mineralprøvene som har 

vært lengst i Mineralsamlingen, noen av dem fulgte overføringer av prøver fra 

Bergverksakademiet i 1814, slik jeg beskrev i kapittel fire. I en bok om høydepunkter fra 

samlingene utgitt av NHM blir prøvene beskrevet som “(...) en internasjonal klassiker. 

Kongsberg er en av verdens mest kjente mineralforekomster. Kong Christian IV pleide å gi 

sølv fra Kongsberg i gave når han traff andre statsoverhoder” (Hurum et al. 2015:135).   

Samleren, som også samler spesielt på Kongsbergsølv, fortalte at “Det blir omtalt som 

verdens fineste og beste sølv” (Samler intervju 2016:22). Det som gjøre Kongsbergsølv 

attraktivt både blant samlere og på museet kan sees som kombinasjon av verdsettingsregistre, 

slik som estetikk og sjeldenhet, og det viser hvordan verdiregistre ikke nødvendigvis har 

klare grenser, men også kan overlappes (Heuts og Mol 2013:131). Jeg vil her også trekke 

frem det sjette, og siste, verdiregistre jeg har sett ut fra mitt materiale: historie/tilknytning.  
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Kuratoren fortalte at de etter å ha testet teknikker, valgte å bruke eddik, maursyre og 

vibrohammer (E-mail 02.11.16). Som følge av denne prepareringen, fortalte Kuratoren, 

hadde prøvens økonomiske verdi steget mellom 5 og 7 millioner kroner (E-mail 02.11.16). 

 

Bilde 4: Sølvprøve fra Kongsberg før preparering. Foto: Jørn Hurum, Naturhistorisk Museum i Oslo 

 
Bilde 5: Sølvprøve fra Kongsberg etter preparering. Foto: Jørn Hurum, Naturhistorisk Museum i Oslo  
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På før- og etterbilde av prøven kan man se hvordan kalkspatt er fjernet ved hjelp av 

vibrohammer og syre for å få frem mer av sølvet. Bildene viser hvordan sølvet som tidligere 

hadde kalkspatt rundt seg er lysere enn sølvet som var eksponert før prøven ble preparert. 

Denne forskjellen i farge skyldes at sølvet som allerede har vært eksponert over tid har legert 

og dermed fått patina. Patina er et aldringstegn. Da Kuratoren fortalte om denne 

mineralprøven under intervjuet, hadde prøven denne forskjellen mellom sølvet som er 

patinert og ikke patinert (Intervju Kurator 2015b). I samtaler med Kuratoren under Norsk 

Mineralsymposium 2016, måneder etter intervjuet hvor han viste meg denne sølvprøven, 

fortalte han at de fortsatt var usikre på om de ville gå tilbake til den preparerte sølvprøven og 

lage patina på den delen av sølvet som nå så nyere og annerledes ut den delen som allerede 

var eksponert før den ble preparert. Samleren fortalte også om denne sølvprøven og hvordan 

Kuratoren og den andre museumsansatte hadde latt en del av kalkspatten stå igjen slik at den 

ikke ble overpreparert (Samler intervju 2016:15).  

 

 (...) Det de gjorde var å avdekke mer sølv. Man kunne ane at det var sølv inne i der i 
utgangspunktet, men det de gjorde var å fjerne kalkspatten sånn at man vet og ser at 
det er sølv. Men om 10 år er nok den prøven mer verdt, for da kommer patinaen frem 
på det nye sølvet. Nå ser den nypreparert ut (Samler intervju 2016:15).  

Samleren uttrykte i likhet med Kuratoren at han ikke var sikker på om han ville ha laget 

patina på prøven. “Jeg ville kanskje ikke det. Det kommer litt an på. Det er jo naturlig, selv 

om man hjelper naturen litt” (Samler 2016:7).  

 

Michael Rossi har gjort undersøkelser av teknikker som ble anvendt i konstruksjonen av 

modeller av blåhval på American Museum of Natural History (AMNH) i 1907 (Rossi 2010). 

De ulike praksisene eller metodene på museet som ble brukt for å lage replikaer av hvaler, 

slik som måling, støpning og skulptering, var for de ansatte på AMNH, i følge Rossi, knyttet 

til spørsmål om sannferdighet, nøyaktighet, autoritet, og moralsk og estetisk verdi (Rossi 

2010:340). Rossi skriver at teknikkene som ble anvendt i konstruksjonen av 

blåhvalmodellene var som en kategoriseringsprosess for de ansatte, hvor de måtte balansere 

mellom hva som var ansett som ekte eller falsk og sant eller usant (Rossi 2010:342). Til tross 

for at Rossis studier dreier seg om kopier laget av hvaler på begynnelsen av 1900-tallet, 

mener jeg at dette også er interessant for preparering mineralprøver i nåtid. Når Kuratoren 

vurderer hvilke prepareringspraksiser han skal anvende, slik som om de skal lage patina eller 
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ikke på sølvprøven, involverer dette også en kategoriseringsprosess og en balansering 

mellom hva som er naturlig og unaturlig og hva som er akseptabelt å gjøre av endringer på 

mineralprøven.  

Selv om preparering av sølvprøver fra Kongsberg i følge Kuratoren øker den estetiske og 

økonomiske verdien på prøven, hadde forskeren et annet syn. Forskeren fortalte at han kunne 

være uenig i noen av prepareringene som ble gjort på Kongsbergsølvet på museet.  

 

Uansett hvordan man vender og vrir på det, så er det å fjerne materiale fra en prøve en 
permanent endring som ikke kan gjøres om. Min mening er at dette skal et museum 
ikke drive med. Greit nok å gjøre det for en utstillingsprøve, hvis man har tenkt 
grundig igjennom om hva konsekvensene er. Hvis vi som museum bare ser det som en 
pengeverdi økning, burde man ikke gjøre det (...). Det jeg ser som den helt store 
forskjell er om man er en forhandler som ønsker høyeste pris for en mineralprøve eller 
om man er et museum som har andre verdier å ta høyde for slik som (...) kulturhistorie 
(E-post, 30.03.16).  

Forskeren mente at den kulturhistoriske verdien måtte veies opp mot den eventuelle høyere 

estetiske eller økonomiske verdien. En av de potensielle konsekvensene ved å preparere 

gamle museumsprøver var i følge Forskeren at prøvene kan være beskrevet eller illustrert i 

eldre bøker, dagbøker eller publikasjoner, uten at de på museet nødvendigvis var klar over 

det.  

Hva skjer om man en dag finner en dagbok fra en Kongsberg medarbeider eller en 
som har vært på besøk og denne inneholder skisser av et funn eller gamle prøver. Kan 
man ved prepareringen miste mulighetene for å kjenne igjen slike prøver og dermed 
faktisk ha minsket stykkets historiske verdi? (E-post, 30.03.16) 

Eksempelet med sølvprøven fra Kongsberg og de tidligere eksemplene jeg har trukket frem i 

dette kapittelets andre halvdel, viser hvordan preparering på museet involverer diskusjoner og 

motsettende meninger om hva som kan eller burde gjøres med mineralprøver. Det viser også 

hvordan ulike verdier er under forhandling ved prepareringspraksiser. Dette mener jeg er 

interessant å se i lys av Chalks undersøkelser av hvordan mineralprøver og fossiler merkes 

med registreringsnummer på museer, hvor hun har sett at det i flere av museene i hennes 

casestudie oppstår dilemma omkring hvor og hvordan merket skal settes på prøven (Chalk 

2012b:105). Chalk trekker frem hvordan museumsansatte må velge mellom  

 

(…) time consuming reversible methods, favouring both the scientific and aesthetic 
values of objects, versus quick and easy permanent methods which favour the 
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scientific value of an object plus its information, over its aesthetic value (Chalk 
2012b:105).  

 

Chalks studie viste at hvordan de geologiske prøvene ble behandlet i museumssamlingen var 

avhengig av hvordan objektet var ment å brukes i museet (for eksempel utstilling eller 

forskning), og hvilken verdi informantene mente at objektet hadde eller potensielt kunne få 

(Chalk 2012b:105, 108). Dette mener jeg også kan sees i de vurderingen informantene gjør 

av prepareringspraksiser, hvor en verdi prioriteres over en annen avhengig av hvilken 

funksjon objektet skal ha i samlingen. 

 

Disiplinerte objekter  
Kuratoren viste meg en mineralprøve som kom til museumssamlingen gjennom overføringer 

av prøver fra Bergseminaret på Kongsberg i 1814. Jeg spurte om han hadde vurdert å 

preparere en prøve som har vært i samlingen så lenge. Da svarte han at kunne vurdert det om 

prøven skulle stilles ut og om de først gjorde en CT-skanning av prøven slik at de ikke ødela 

den (Kurator intervju 2015:9). Han fortalte videre at  

Vi har jo flere fra samme gruve. Om vi endrer en, så vet vi at den vil bli en klassiker 
med den endringen, så ser jeg ikke noe negativt i å rett og slett preparere den så lenge 
du har kontroll på det du gjør. Du ødelegger ikke prøven, du fjerner bare litt av 
materialet som dekker over det du er interessert i. Så ja, litt forskjellige fra 
kulturhistorie (Kurator intervju 2015b:9).  

 
Her vil jeg påpeke at jeg tror Kuratoren forstår at min faglige bakgrunn fra kulturhistorie 

påvirker hvordan jeg ser på mineralprøvene vi snakket om fra Bergverksakademiet. Samtidig 

mener jeg at dette kan illustrere hvordan mineralprøvene behandles må sees ut ifra at de er et 

produkt av disiplinene de tilhører. Den Engelske Kuratoren fortalte at når de vurderte om de 

skulle preparere mineralprøver på NHML var det viktig at det fantes to like mineralprøver før 

den ene eventuelt prepareres og at preparering ikke nødvendigvis ødela den kjemiske 

sammensetningen i mineralet og at det derfor var greit å gjøre (Engelsk Kurator Intervju 

2016). I refleksjon omkring preparering sa Forskeren at det  

(...) bare er en del av hverdagen, men vi tenker aldri at det er annerledes enn for 
eksempel med kunst. Det er ikke ofte en får et maleri av Munch og sier at den solen 
der i hjørnet, jeg liker ikke helt den gule fargen så jeg legger litt ekstra på så øker vi 
verdien (Forsker intervju 2015b:15)  

Jeg spurte i et oppfølgingsspørsmål om han tror at de på museet ville tenkt annerledes om 
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mineralprøven var en kulturhistorisk gjenstand. Da svarte han “Men den er kulturhistorisk” 

(Forsker intervju 2015b:15).  

Oppsummering  
I dette kapittelet har jeg undersøkt hvordan preparering foregår i praksis. I første del av 

kapittelet viste jeg hvordan preparering ble synliggjort på TMS ved at informantene påpekte 

hva og hvordan mineralprøver var preparert. Deretter viste jeg hvordan informantene ikke 

alltid likte prepareringen som var gjort og de beskrev mineralprøvene som som overpreparert, 

juks, menneskelaget og unaturlig. I disse beskrivelsen kom det frem at grensen for hva som 

var ansett som en godt eller dårlig preparert prøve ikke har en fast grense, men kan sees opp 

mot verdiregistrene estetikk og naturlighet. I undersøkelsen av preparering på museet viste 

jeg at preparering gjøres for å gjøre mineralprøvene mer estetiske for å utstille dem. Ved 

hjelp av mekaniske og kjemiske teknikker fjernes spor av skader og utvinning på mineralene 

og dessuten skal teknikkene som anvendes ikke være synlig. Deretter viste jeg hvordan 

preparering involverer risiko. Det var ulike oppfatninger om prepareringen som gjøres på 

museet. Dette illustrerte jeg gjennom å se meninger knyttet til preparering en sølvprøve fra 

Kongsberg. Avslutningsvis viste jeg at preparering også må sees i lys av at de tilhører 

disiplinen geologi og mineralogi, og at dette påvirker hva som gjøres med dem. Ved å 

undersøke prepareringspraksiser har jeg i dette kapittelet vist arbeidet som ligger bak 

fremstillingen av mineralprøver som uberørt natur, både på TMS og NHM.  
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7 Skrevet i stein? 
Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan vi kan studere verdien av 

museumsobjekter. For å undersøke dette har jeg gjort en saksstudie av Mineralsamlingen ved 

NHM. Fordi mineralprøver, slik jeg beskrev i innledningen i til denne oppgaven, ofte 

fremstilles og oppfattes som tilsynelatende naturlige, objektive og stabile gjenstander, ønsket 

jeg dessuten å undersøke på hvilken måte studier av verdi og verdsetting kan tydeliggjøre 

spenningsfeltet mellom natur og kultur ved naturhistoriske objekter.  

 

Gjennom en etnografisk tilnærming har jeg i denne oppgaven undersøkte to nåtidige 

museumspraksiser, innkjøp og preparering. Ved deltagende observasjon og intervjuer fulgte 

jeg informanter på Europas største mineralmesse, The Munich Show. I tråd med den kritiske 

museologien har jeg i denne oppgaven vært opptatt av hvorfor og hvordan praksiser foregår. 

Formålet med denne studien var dermed ikke å etablere en objektiv eller statisk liste over 

hvilke verdier mineralprøver kan ha, men å utforske verdsettings prosessuelle og dynamiske 

natur. Inspirert av valuation studies og en studie av gode tomater (Heuts og Mol 2013) 

undersøkte jeg hvordan museumspraksiser kan sees som verdsetting – hvor objekters verdi 

både vurderes og forbedres gjennom praksiser. Begrepet museumsnatur muliggjorde et 

konstruktivistisk perspektiv hvor museumsnatur produseres gjennom teknikker og praksiser 

slik som utstilling på messen og preparering på messen og museet.  

 

I kapittel fire presenterte jeg det jeg mener danner en kontekst for de detaljerte 

undersøkelsene av praksiser som ble gjort i det to påfølgende kapitlene. Denne konteksten 

bestod av en presentasjon av NHM, Mineralsamlingen og retningslinjer og strategier som 

legger føringer på hvordan innkjøp og preparering foregår i dag. I dette kapittelet viste jeg 

dessuten hvordan GVM er involvert i innkjøpsprosessen ved at de finansiere store deler av 

innkjøpene. Deretter viste jeg at The Munich Show, er en del av et stort internasjonalt 

kommersielt marked.  

 

I kapittel fem tok jeg for meg innkjøp. Her fulgte jeg informanter på TMS for å undersøke 

hvordan innkjøp foregår i praksis. I første del av kapittelet så jeg nærmere på praksiser 

tilknyttet fremstillingen av mineralprøvene på messen. Gjennom beskrivelser av disse 

praksisene argumenterte jeg for hvordan det kan sees som et uttrykk for 

klassifiseringsprosessen og hvor mye arbeid det ligger bak fremstillingen av mineralprøver 
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som naturlige objekter. I andre del av kapittelet undersøkte jeg hvordan et museumsobjekt 

(nesten) ble til. Jeg undersøkte hvordan og hvorfor informantene ønsket å kjøpe 

mineralprøver. Her presenterte jeg fire av seks verdiregistre jeg gjennom nøye bearbeiding og 

lesing av materialet har utviklet; økonomi, sjeldenhet, estetikk og vitenskap. Gjennom å vise 

noen av vurderingene informantene gjorde da de ønsket å kjøpe en mineralprøve 

demonstrerte jeg hvordan verdiregistre drar i ulike retninger og at innkjøpsprosessen 

involverer forhandlinger og kompromiss. Jeg viste dessuten at verdiregistre estetikk og 

vitenskap kan knyttes til henholdsvis utstilling og forskning, og at disse to registrene 

oppfattes som motsettende verdier av informantene.  

 

I kapittel seks undersøkte jeg preparering. Kapittelet var todelt, hvor jeg i første del 

undersøkte preparering på messen, TMS. Jeg viste hvordan noen forhandlere legger mye 

arbeid bak preparering av mineralprøvene og at målet med prepareringen er at prøvene skal 

se uberørt og naturlige ut. Til tross for dette arbeidet, var ikke informantene alltid enige i de 

prepareringene som var gjort på messen. Her presenterte jeg oppgavens femte verdiregsistre: 

naturlighet. Dette gjorde jeg ved å vise hvordan informantenes beskrivelse av overpreparerte, 

unaturlige og menneskeskapte mineralprøver er under verdiregistre naturlighet. Deretter 

påpekte jeg at det ikke er gitt oppfatning av hva som er ansett som en godt preparert prøve, 

men at vurderingene beveger langs aksen naturlighet. I andre del av kapittelet så jeg på 

hvordan preparering gjøres på NHM i dag. Her beskrev jeg hvordan Kuratoren går frem ved 

prepareringen og at formålet med preparering er at mineralprøven skal være estetisk for bruk 

i utstillinger. Jeg viste også hvordan preparering kan sees som konstruksjon av museumsnatur 

ved at spor etter utvinning og prepareringspraksiser i seg selv ikke skal være synlige på 

mineralet. I dette kapittelet kom det også frem hvordan preparering som skal gjøre 

mineralene bedre involverer risiko og kan være ødeleggende. Jeg viste også at Forskeren og 

Kuratoren har forskjellige meninger om preparering ved å vise hvordan en sølvprøve fra 

Kongsberg ble preparert.  

Jeg startet denne oppgaven ved å beskrive hvordan mineralprøver tillegges egenskaper og 

fremstilles som at de tilsynelatende er naturlige, objektive, kulturfrie, stabile og harde. Jeg 

påpekte også at dette kanskje kan sees som deler av årsaken til at geovitenskapene har mottatt 

mindre museologisk oppmerksomhet enn biovitenskapene. Videre skrev jeg at når jeg i denne 

oppgaven har valgt å skrive om mineralprøver, er det nettopp dette som gjør dem interessante 

å studere, både i et verdiperspektiv og som museumsnatur. Jeg stilte spørsmål ved hvor 
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stabile og naturlige mineralprøver egentlig er. Jeg vil derfor som en avslutning i denne 

oppgaven returnere til denne beskrivelsen av geologiske objekter generelt, og mineralprøver 

spesielt. I denne oppgaven har jeg satt spørsmålstegn ved denne beskrivelsen gjennom å 

undersøke museumspraksiser. Gjennom detaljerte undersøkelser og beskrivelser av innkjøp 

og preparering, har jeg vist at mineralprøvers verdi ikke er stabile, men etableres, forhandles 

og endres i et nettverk som involverer museer, private samlere og mineralprøvemarkedet 

gjennom messer slik som The Munich Show. Dette demonstrerer hvordan mineralprøver i 

likhet med andre objekter på museer er kulturelt betingede og beveger seg i et spenningsfelt 

mellom natur og kultur.   

 

Andre perspektiver og videre forskning 
I denne oppgaven har jeg undersøkt en del av et større kretsløp som museumsobjekter er en 

del av. Dette kretsløpet involverer flere steder og aktører, slik som mineralmessen The 

Munich Show og Naturhistorisk Museum i Oslo, men også aktører og steder jeg ikke har 

undersøkt i denne oppgaven. Et annet potensielt fruktbart perspektiv i denne oppgaven, ville 

vært å gjøre undersøkelser ved å anvende gjenstandsbiografi (Appaurdai 1988). Denne 

tilnærmingsmetoden innebærer å studere objekter som om de har sosiale liv og å undersøke 

biografien til enkeltobjekter for å se hvordan de blir brukt og sirkulert, og hva dette kan si om 

objektets betydning og verdi (Appadurai 1988). En gjenstandsbiografisk tilnærming i studier 

av museer har blant andre Alberti anvendt i sine vitenskapshistoriske studier av Manchester 

Museum (Alberti 2009). Denne tilnærmingsmetoden vil, i motsetning til hva jeg har fokusert 

på i denne oppgaven, vise skiftninger i hvordan museumsobjekter verdsettes over lengre 

perioder og på flere steder.  

 

Under arbeidet med oppgaven har det dukket opp nye og andre problemstillinger som jeg har 

ønsket å følge opp, men som har falt utenfor rammen av prosjektet. I undersøkelsene jeg har 

gjort i forbindelse med denne oppgaven, har det blitt klart at det ikke finnes en fastsatt norm 

for hvordan preparering av mineralprøver skal eller burde gjøres på museer i dag. I intervjuet 

med den Engelske Kuratoren ga han uttrykk for at det var en mangel på erfaringsutvekslinger 

og dialog om preparering av mineraler blant museene. I et større perspektiv hadde det vært 

interessant å undersøke dette nærmere ved å se på prepareringspraksiser på tvers av flere 

museer. 
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