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Sammendrag  

Denne avhandlingen dreier seg om menneskelige levninger på museum. Jeg har sett på 

medisinske samlinger som har kommet til Norsk Teknisk Museum fra ulike avdelinger ved 

det gamle Rikshospitalet. Samlingen består av hele skjeletter, knokler, knokkeldeler og 

preparater, som er forseglete glass med indre organer, embryoer og fostre nedlagt i formalin. I 

utgangspunktet har de vært del av en vitenskapelig praksis som ville systematisere 

menneskekroppen gjennom innsamling av det normale, det syke eller det uvanlige mennesket. 

Materialet var viktig for medisinsk forskning og for undervisning av medisinstudenter, men i 

dag er de gamle gjenstandene på en ny arena hvor det er noen andre som skal studere dem. 

Men det er mange måter å se på og forstå denne typen materiale, og hva som bør gjøres med 

det. Hva er dette materialet, og på hvilke måter påvirker det oss? I lys av pågående 

diskusjoner på feltet, har jeg utforsket hvordan museet forholder seg til disse gjenstandene i 

dag, gjennom prosjektet «Skjeletter i skapet». Med deltakende observasjon som metode, har 

jeg undersøkt en workshop hvor museumsansatte, og andre som gjennom sitt arbeid har en 

forbindelse til denne typen samlinger, utforsket og diskuterte samlingen. Men jeg har også 

villet finne ut hva publikum mener om disse gjenstandene i museet. Derfor har jeg sett på 

noen preparater sammen med publikum, og gjennom 2 semistrukturerte gruppeintervjuer 

undersøkt hvilke tanker og følelser preparatene kunne utløse. I analysekapittelet har jeg 

sammenliknet de to arenaene i museet, og pekt på hvilke måter humant materiale i museet 

oppfattes ulikt blant museumsprofesjonelle og blant publikum.    

What happens when medical collections change hands, becoming museum collections and 

cultural objects? I have studied a collection of specimens containing human fetuses on the 

way from the medical laboratory to the public space of museums. From systematizing the 

human body through collecting and displaying the ordinary and the abnormal, collected for 

science and medical teaching in the past, and perhaps not meant for the eye of ordinary 

curious people of today. Why do we wish to look at these items and how do we see them? 

What are these objects and what thoughts and feelings do they obtain? By using participatory 

observation and semi structured group interviews as methods to investigate both the museum 

professionals and the museum audiences’ ideas and feelings concerning these objects. In the 

concluding chapter I have compared my findings from the front- and back stage of the 

museum.  
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1 Introduksjon 

For mer enn hundre år siden ble noen menneske-fostre preparert, som vil si at de ble lagt i en 

tett glassbeholder fylt med formalin eller sprit, slik at de kunne bevares og vises fram. Dette 

var en vanlig praksis innen legevitenskapen, hvor samlinger av slike preparater ble brukt til 

undervisning. Mange slike fosterpreparater havnet på museum, noen står på lager og noen er 

utstilt. Det er ofte veldig lite informasjon om hvor fostrene kommer fra, eller hvem som 

preparerte dem. Utgangspunktet for mitt mastergradsprosjekt er en samling som er bedre 

dokumentert enn de fleste. Dette er fosterpreparatene som ble vist i «Barselhjemutstillingen», 

en utstilling som turnerte i omkring 20 norske byer i 1916-17. Utstillingen hadde mange 

avdelinger og ble godt besøkt og var mye omtalt i dagspressen i samtiden.  

I dag er preparatene fra utstillingen en del av Katti Anker Møller-samlingen Nasjonalt 

Medisinsk Museum, som er del av Norsk Teknisk Museum (NTM). Det at store mengder 

kildemateriale, som brev, fotografier og utstillingskataloger følger samlingen, gjør det mulig å 

finne opplysninger om preparatene og sammenhengene de inngikk i årene både før og etter at 

de kom til NTM. Det betyr at man vet en del om disse gjenstandene, men det er fortsatt 

mange spørsmål knyttet til dem og andre samlinger av menneskelige levninger i museer. For 

hvordan skal man forstå og behandle disse gjenstandene i dag?  

Det er en diskusjon i museene som har pågått i mange tiår, både i Norge og ellers i verden, 

om hva denne typen gjenstander betyr og hva som bør gjøres med dem. Med dette bakteppet 

undersøker jeg hvordan museet forholder seg til dem i dag. Videre ønsker jeg å finne ut hvilke 

tanker og følelser disse gjenstandene kan utløse blant museumsbesøkende og blant museets 

egne folk. Vil det være kontrasterende oppfatninger mellom publikum, museumsfolk og andre 

som er i kontakt med denne typen materiale til daglig?  

Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse hvor jeg har undersøkt preparatene sammen med en 

gruppe museumsbrukere. Jeg har også vært deltakende observatør ved ulike seminarer museet 

har hatt i forbindelse med forskningsprosjektet «Tingenes Metode». Et av delprosjektene er 

«Skjeletter i skapet», og et eksempel på hvordan museets egne folk nærmer seg samlingen. 

Ved å beskrive og analysere disse møtene mellom ting og mennesker i museet, forsøker jeg å 

finne ut hvordan fosterpreparatene blir vist fram, hvem som ser og hva de utløser av tanker, 

reaksjoner og samtaler.  
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Menneskelige levninger på museum er et stort og komplekst tema, som berører mange fagfelt 

og vitenskapstradisjoner. Det omfatter arkeologiske samlinger av egyptiske mumier, knokler 

fra vikinggravhauger, eller hodeskaller fra etnografiske samlinger. Her vil jeg hovedsakelig 

vise til preparater fra medisinske samlinger, som i utgangspunktet var legevitenskapens måte 

å kartlegge det syke og det friske mennesket. Slike gamle patologiske (patologi= læren om 

sykdommer) og anatomiske samlinger (anatomi = læren om levende organismers oppbygning 

og form), finnes fremdeles ved mange læringsinstitusjoner, som for eksempel Medicinsk 

Museion i København og Hunterian Museum i London.  

Hunterian Museum (2016) i London er en institusjon som ligger samlokalisert med Royal 

College of Surgeons fra 1797, hvor det fortsatt er mulig å ta kirurgisk utdanning. Eksemplarer 

av eksotiske dyr, nedlagt på sprit, innsamlet av James Cook på sine ekspedisjoner står 

sammen med menneskeorganer og ekstremiteter. Medisin- og vitenskapshistoriker Samuel 

Alberti (2005) skriver i artikkelen «Objects and the Museum» at i anatomimuseer knyttet til 

medisinsk undervisning kunne medisinsk personale samle inn preparater fra mindre heldige 

pasienter fra en annen sal i samme institusjon. Kirurg og kurator som lagde preparatene var 

gjerne den samme personen, og anså disse som sin eiendom. Menneskelige levninger fulgte 

tilsvarende reiserute som annet innsamlet materiale fra naturen, slik som fugler og eksotiske 

dyr. I prepareringsprosessen endret de seg fra levende til døde, subjekt til objekt, natur- til 

kulturgjenstand (2005, s. 563). Det er stadige debatter om etikk rundt ervervelsen av 

gjenstandene, som i dag sees som problematisk, og det argumenteres for at man derfor ikke 

burde stille ut disse gjenstandene.  

Det gamle Rikshospitalet i Oslo hadde også mange patologiske og anatomiske samlinger, til 

bruk i undervisningen av medisinstudenter. De fleste av disse har kanskje aldri vært vist 

offentlig, før de ble overført til Nasjonalt Medisinsk Museum i forbindelse med at 

Rikshospitalet skulle flytte, og samlingen ble en del av NTM i 2001.  

NTM har til en hver tid mange eksemplarer av menneskelige levninger utstilt. Et av de mest 

omtalte er «Maren i myra», et naturlig mumifisert kolera-lik av en kvinne som levde og døde i 

Kristiania på midten av 1800-tallet. Omkring 100 år senere ble hun funnet under 

gravearbeider, og overtatt av Rikshospitalets samlinger. De færreste av gjenstandene i 

samlingen har tatt denne veien, altså via en grav. De har kommet inn i samlingen på samme 

måte som Alberti beskriver, via en avdeling på sykehuset (2005, s. 563).  
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Men hvem kan mene noe om hvordan slike preparater skal behandles i dag? Alle grupper i 

samfunnet skal bli hørt og få ta del i framstillinger og diskusjoner som foregår på 

museumsarenaen, heter det i kulturpolitiske dokumenter (Holmesland, 2013, Kulturrådet, 

2014). Folklorist Anne Eriksen behandler begrepet dialog som et museumsfenomen på mange 

plan. I boka Museum. En kulturhistorie viser hun til en overgripende forståelse hvor museet 

sees som en sjanger hvor de besøkende læres opp til hvordan oppføre seg når man er på 

museum. Ved å demonstrere at man innehar denne sjangerkompetansen bidrar publikum til å 

iscenesette seg selv som museumsgjester og museet som institusjon, hevder hun. Publikum 

har forventninger til hva de vil finne, og museet stiller krav til sitt publikum. Eriksen kaller 

dette gjensidige forholdet hvor partene definerer hverandre, dialogisk. Sjangerperspektivet 

framhever grensene mellom museum og samfunn som porøse og fleksible, og gjør at 

institusjonene endrer seg over tid (Eriksen 2009, s. 18). Menneskelige levninger er å finne i 

mange ulike museumskategorier. Men hva som stilles ut, hvordan det gjøres og hvem som har 

tilgang til gjenstandene, kan være svært forskjellig. Et preparat med sammenvokste tvillinger 

sto inntil nylig utstilt i Göteborg Naturhistoriska Museum i en utstillingsmonter om den eldste 

samlingen i museet. Tvillingenes nålevende familie hadde godkjent visning i museet, men 

etter en avgjørelse fra museets side ble de fjernet fra offentlig visning, og satt på et rom 

utilgjengelig for publikum, men var fremdeles mulig å se etter avtale. Dette er et eksempel 

som berører mange ulike diskusjoner, og viser at hvordan vi ser på tingene endrer seg over 

tid, i ulike situasjoner og utfra hvilke relasjoner de inngår i. Det er mange berørte parter, og 

meninger om hvordan preparater skal behandles er delte. Dette er en viktig bakgrunn for mitt 

valg av metode – jeg ønsker å studere både museumsansatte og publikum. 

Ved Hunterian Museum i London er gjenstandene i utstillingen estetisk organisert over to 

etasjer, lyssatt bak glass som i en eksklusiv forretning, tilgjengelig for alle som vil se. Museet 

har en sosial profil ved at det er frivillig å betale inngangspenger, men museet trenger også en 

viss inntjening. På hjemmesiden til Royal College of Surgeons annonseres det med: «In the 

evening this unusual space can be hired for pre-dinner drinks or is ideal for networking events 

- a real conversation starter for guests» (RCS, 2016). Hunterian museum balanserer mellom 

undervisning, vitenskap, etikk, estetikk, samfunnsrolle og kommersiell markedsføring. 

Dermed kommer museets mange stemmer, motstridende interesser og relasjoner til tingene til 

syne, og de vanskelige spørsmålene stilles på spissen.  
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Denne avhandlingen skal se nærmere på noen preparater som mest sannsynlig har vært samlet 

inn for undervisning og forskning ved Rikshospitalet, men som siden var del av 

«Barselhjemutstillingen». Disse medisinske preparatene er uvanlige ved at de har vært vist 

fram for publikum i 1916-17, og ved flere anledninger senere. Det siste året har NTM igjen 

viet de menneskelige levningene i museumssamlingen til forskningen, hvor disse preparatene 

er plassert sammen med resten av museets samling av menneskelig materiale. Det pågående 

forskningsprosjektet «Skjeletter i skapet» ved museet handler om å prøve å forstå, bruke, og 

ivareta humant materiale i museumssamlinger.  

Eksemplene fra Gøteborg og London handler også om menneskelige levninger på museum, 

og viser to vidt forskjellige måter å forholde seg til materialet på. Ved NTM er det en tredje 

måte som kanskje er litt mer spørrende, men alle viser grensene mellom museum og samfunn 

som porøse og under stadige forhandlinger. Selv ville jeg gjerne undersøke disse gjenstandene 

nettopp fordi de er så mye forskjellig og ikke er ferdig definert. Menneskelige levninger som 

gjenstander på museum vekker min nysgjerrighet. Derfor er jeg glad jeg har kunnet fordype 

meg i undersøkelser av materialet gjennom arbeidet med denne masteroppgaven.  

 Problemstilling og disposisjon 1.1

Denne avhandlingen dreier seg om menneskelige levninger, i form av preparater fra 

medisinske samlinger, på et museum. Det er mange måter å se på og forstå denne typen 

materiale, og hva som bør gjøres med det. Jeg peker på og utforsker noen av dem i lys av den 

pågående diskusjonen på feltet. Hva er dette materialet, og på hvilke måter påvirker det oss?  

Hvordan forholder museet seg til dette materialet i dag? Hva mener NTM om preparatene, og 

hva gjør at man velger å stille dem ut eller la det være? Er det forskjellig hvordan disse 

gjenstandene blir forstått, blant publikum og museumsansatte? Kan det også være ulike 

vitenskapstradisjoner som farger de holdningene som kommer til syne gjennom utforsking av 

disse gjenstandene? Gjennom arbeidet med oppgaven har det utkrystallisert seg tre tematikker 

som jeg vil utforske.  

 Ting   1.2

Gjenstandens natur, hva er den? I kapittel to bretter jeg ut noen av teoriene som dette 

«udefinerte» materialet kan forståes etter. En måte er rent materielt som Alberti beskriver, noe 
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levende som går fra å være subjekt til objekt (2005, s. 563). Men det er også teknologi, 

kunnskap, iscenesatte illustrasjoner, og historiske eksempler på en praksis. Ved å bruke ulike 

materialitetsteorier drøfter jeg noen av disse praksisene. Mer filosofisk kan man også se at de 

symboliserer noe utover å være et objekt. De gir en sterk følelse av nærvær som for meg 

særlig tydeliggjøres i forhold til preparater med ufødte menneskefoster.  

 Kuriøse ting og nysgjerrighet 1.3

Preparatene kan også sees som «problematiske» gjenstander ved at denne kategorien 

gjenstander ofte var laget for vitenskapelig forskning. Nå vises de fram offentlig i museet. Har 

vanlige nysgjerrige folk rett til å se på dem, eller er utstilte samlinger av denne typen ikke 

annet enn moderne kuriositetskammer? Har vår bakgrunnskunnskap og motivasjon for å 

studere dem også betydning for om man kan anse at de blir behandlet på en etisk forsvarlig 

måte? Preparatene fra «Barselhjemutstillingen» var viktige gjenstander i et bevisstgjørende 

opplysningsarbeid i sin tid, hvor de representerte vitenskap og framskritt. I dag er de gamle 

kuriøse gjenstander som brukes som forskningsobjekter og formidlingsverktøy i museet. De 

inspirerer til samtaler om store spørsmål om hvordan vi ser på liv, død, livet før fødselen og 

om avvik fra det normale. Er vi utforskende mennesker motivert av å finne ut noe nytt, eller 

er vi helt enkelt tiltrukket av makabre ting og mørke historier? Disse spørsmålene vil gå som 

en rød tråd gjennom oppgaven. 

 Etiske problemstillinger ved tingene og museet  1.4

Etiske aspekter ved tingene og museet dreier seg om spørsmål rundt behandling av 

gjenstandene, og aktører som står i forbindelse med dem. Problemstillingene dreier seg 

omkring respekt for det levende og døde individet som preparatet kommer fra, men også for 

ulike grupper i samfunnet. ICOM (2017) og De Forskningsetiske komiteene (2013) sier mye 

om dette.  Ut fra en tanke om at urett kan ha funnet sted i prosessen med ervervelsen, 

prepareringen og forskningen, dukker spørsmål samtykke, medbestemmelse og eierskap opp. 

Det er kanskje ut fra en idé om museenes samfunnsrolle, at alle grupper skal bli hørt og deres 

historie bli fortalt? Dette sitter i ryggmargen til de museumsprofesjonelle. Det etiske 

regelverket dreier seg derfor mye om dette. Men hvordan dekker ICOMs etiske regelverk 

kategorien humant materiale i medisinske samlinger? Sier gjenstandene, og hvordan museet 



6 

 

forholder seg til dem, også noe om mentalitetsendringer rundt etiske spørsmål? Vil det være 

kontrasterende oppfatninger om hvordan disse tingene kan forstås i de to museumsarenaene?  

Metodekapittelet er todelt, hvor jeg beskriver noen av de måtene som NTM forholder seg til 

disse gjenstandene i dag gjennom bevaringspraksis, forskning og formidling. Det er gjennom 

kvalitative undersøkelser jeg har fordypet meg i empirien. Her beskriver jeg deltakende 

observasjon som metode til å undersøke hvordan museet forholder seg til menneskelige 

levninger i samlingen. Den andre delen beskriver to fokusgruppeintervju jeg har gjort med 

museumsbrukere.  

I de to analysekapitlene behandler jeg temaene som tingene utløser i diskusjonene med 

museumsprofesjonelle, og gjennom gruppeintervjuene med publikum. Her støtter jeg meg til 

teoretikere på feltet, og ut fra ulike materialitetsteorier blir tingene undersøkt.  

I det avsluttende kapittelet sammenlikner jeg mine funn i de to arenaene på museet. 
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2 Forskingsperspektiv: Ting, 

kuriositet og etiske perspektiver 

 

I dette kapittelet gjør jeg rede for ulike materialitetsteorier hentet fra museumsforskning, som 

jeg bruker i min analyse av innsamlet empiri. Videre diskuterer jeg museenes forhold til 

humant materiale i samlingen, som vekker av nysgjerrighet og samtale. Til sist redegjør jeg 

for hvordan ICOMs etiske regelverk dekker denne type materiale i museumssamlinger, og 

diskutere hvordan museene forholder seg til etiske spørsmål.  

  Materialitetsteorier; Ting, gjenstand, objekt eller 2.1

subjekt.  

Museenes samlinger, eller tingene som ble samlet inn for å fortelle en historie om Guds 

storhet, teknologiske framskritt eller nasjonens makt er ofte utgangspunktet for museenes 

eksistens (Brenna, 2006 og Eriksen, 2009). Det er kanskje langt fra ideologien som ligger bak 

museenes dialogbaserte formidling i dag. I artikkelen «The Museum and the Public» (1997) 

spør museumsmann og jurist Stephen Weil hvorfor vi tviholder på konseptet med museum, 

når grunnlaget de ble fundert på ikke lenger er gjeldende ideologi. En av grunnene til dette, 

mener han, er at selv om museene har eksistert i om lag 200 år, er vi akkurat i startgropa til å 

forstå hvordan publikum responderer på gjenstandene i samlingene (Weil, 1997, s. 265). Mye 

er kjent, slik som at å oppleve et unikt tredimensjonalt objekt er noe helt annet enn å lese om, 

se en film eller et bilde av den samme gjenstanden. Tingene rommer andre egenskaper som 

aura og assosiasjoner. De er materielt bevis på noe som er sant. Autentiske gjenstander som 

blir vist i utstillinger kan utløse sterk kognitiv og følelsesmessig gjenklang hos beskueren 

(Weil, 1997, s. 265). Det er ikke slik at tingene i utstillingene kommer med ny informasjon, 

men det er heller slik at utstillingen med tingene befester, forsterker og utvider beskuerens 

verdensperspektiv. Mening blir skapt gjennom beskuerens egen identitet. Vi ser ikke tingene 

som de er, men som vi er, sier Weil (1997, s. 265). Han snakker her om alle slags gjenstander 

i museumssamlinger, og mener at gjenstandens betydning er klart knyttet opp mot øyet som 

ser. I møtet blir det en forbindelse mellom ting og folk. 
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Det er møtet hvor dialogen mellom gjenstanden og beskueren oppstår, jeg synes er 

spennende. Innen aktør-nettverks-teori (ANT) tildeles også det materielle en aktiv rolle som 

aktører i sosiomaterielle nettverk. Den svenske etnologen Eva Silvén skriver i bokkapitlet 

«Det materiella» i Etnologiskt fältarbete (2011) at kulturvitenskapene ble sterkt influert av 

Bruno Latour og ANT som åpner opp for samlingenes dynamikk. Nye problemstillinger og 

alternative tolkninger fører til at man får en bredere og dypere forståelse av det materielle. 

Hun viser til andre forskere (Miller, 2005 og Damsholt, Simonsen & Mordhorst, 2009) og 

hevder at den «materielle vendingen» ytterligere endrer måten vi ser det materielle som 

materialiseringer i en prosess, der både mennesker og ting på lik linje utgjør aktører i 

performative, sosiale nettverk (Silvén, 2011, s. 151). Denne avhandlingen skal undersøke 

menneskelige levninger som museumsgjenstander spesielt, derfor må jeg også vende meg til 

andre teoretikere som er opptatt av dette feltet. For hva er gjenstandens egentlige natur?  

Alberti skriver i artikkelen «Objects and the Museum» om gjenstandens «livsløp» og sier at 

hospitaler som tok i mot pasienter, ofte også var læringsinstitusjoner. Kirurgen som laget 

preparatet tok kroppsdelene fra døde pasienter, hvis kroppsdeler da endret status radikalt. 

Gjennom anskaffelsen og prepareringsprosessen har de blitt sykehusets eiendom, om ikke 

juridisk så gjennom praksis. I den glidende overgangen mellom å være en del av et levende 

individ til å bli en ting, har den skiftet betydning. Menneskekroppen har gjennom denne 

transformeringen gått fra å være subjekt til å bli et objekt.  Den har blitt kulturarv gjennom 

prosessen av innsamling, bevaring og utstilling. Alberti viser oss museumsgjenstandens 

reiserute fra natur til kultur og artefakt gjennom praksisen (Alberti, 2005, s. 563). Men for 

meg det er vanskelig helt å overse subjektet i møte med slike objekter.  

Idéhistoriker Adam Bencard, ved Medicinsk Museion i København, skriver i artikkelen 

«Presence in the Museum. On metonymies, discontinuity and history without histories» (2014) om 

bruk av «presence theory» som et verktøy til å forstå det som umiddelbart skjer med oss når 

vi ser slike gjenstander. Møtet genererer sterke følelser som kan være helt personlige, men 

også mer generell følsomhet for temaer som berører livet, døden, sykdom og helse. Det vil 

flette seg inn i meningsskapende prosesser som foregår i museer (Bencard, 2014, s. 30). Det 

er en type gjenstand som genererer følelser, som folk mener noe om og som det er lett å 

samtale rundt. Det er særlig preparater med ufødte menneskefoster jeg finner spennende og 

problematiske fordi deres nærvær føles veldig sterkt tilstede, og det er lett å relatere seg til 

dem på måter som åpner opp for diskusjoner. Bencard har dansk som sitt morsmål og bruker 
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«tilstedevær» for å analysere begrepet «presence». Han viser hvordan det også kan være 

nyttig i en museumskontekst for å forstå hvordan det materielle påvirker beskueren. Ved hjelp 

av utstillingsgrep som tvinger besøkeren til en nærmest kroppslig oppfatning av fortiden og 

historiene med en meningsskapende kontakt gjennom det materielle (Bencard, 2014, s. 29). 

På norsk mener jeg det passer å oversette begrepet til nærvær. 

De danske etnologene Tine Damsholt og Dorte Simonsen argumenterer for at verdens nærvær 

i høy grad er romlig. Det nærværende er foran oss og håndgripelig i relasjon til våre kropper 

(Damsholt og Simonsen, 2009, s. 19). I sin artikkel «Museer, materialitet og tilstedevær» 

viser etnolog Camilla Mordhorst til Tim Ingold som opphever vante dikotomier, 

motsetninger, som natur og kultur, passiv og aktiv, subjekt og objekt, og mener det ikke er 

meningsfullt å trekke en klar linje mellom og mennesket og omgivelsene. Det mentale og 

materielle henger sammen, i forståelsen av materialiseringen som en evig prosess. Disse er 

tilsynelatende motsetninger som samhandler i dynamiske forløp (Mordhorst 2009, s. 133). 

Alle bærer med seg kroppslige erfaringer og mentale bilder i møte med gjenstanden som er 

med på å forme opplevelsen. Mordhorst beskriver en utstilling som viser alle pillene et 

individ har tatt igjennom et liv lagt utover et bord, og hvordan hun påvirkes av å være i 

utstillingsrommet. Men teoriene gjelder også om det er en sykkel eller menneskefoster på 

utstilling. 

Bencard viser til historikeren Eelco Runia og sier at forståelsen av nærvær er knyttet til våre 

ubevisste biografier, som vi ikke har direkte tilgang til gjennom en meningsbasert tilnærming 

til verden. Vi lever både i nået og i fortiden som vi bærer med oss, slik at både fortid og nåtid 

er til stede på samme tid. Slik virker nærværet og skaping av mening sammen. Realitetene går 

opp for oss ved å navigere gjennom de komplekse nettverkene mellom disse elementene 

(Bencard, 2014, s. 32). Museet er et lager av diskontinuitet ved at gjenstandene er tatt ut av 

sin opprinnelige kontekst og satt på utstilling i et forsøk på å koble oss til fortiden. Ved hjelp 

av Runias teorier med tingene som talende elementer i den kontinuitetsskapende kontakten 

mellom beskueren og fortiden, skriver Bencard at: «They invite us to invest ourselves in 

them, and thereby potentially engaging with history stored in us» (Bencard, 2014, s. 37). 

Dette betyr at hvordan beskueren oppfatter en gjenstand, vil være individuelt ut fra egen 

historie og opplevelser i fortiden.  

Alberti hevder at tingenes mening varierer over tid og rom, men også ut fra hvem som 

beskuer dem. Relasjonen mellom beskuer og ting er historisk og kulturelt betinget, og en 



10 

 

kombinasjon med hvordan gjenstanden er framhevet i utstilling og beskuerens følelser og 

minner. Publikum blir ikke lenger sett som passive mottagere, men aktive deltakere i 

meningsskaping på museum. Dermed vil gjenstandenes betydning også alltid være ustabile og 

fleksible (Alberti, 2005, s. 569). Det er vanskelig å måle alle mulige meninger som blir tillagt 

gjenstander. Men sier Alberti og viser til Sharon Macdonald, det er mulig å se visse tendenser 

i forhold til en kategori med gjenstander. For eksempel har det vært radikale endringer i 

respons på å se kategorien menneskelige levninger på museum, det være seg i forhold til synet 

på kropp eller hvor mye det byr oss imot (Alberti, 2005, s. 570). Det vil være individuelt og 

ulikt hvordan deltakerne i workshop og intervjuer oppfatter samlingen. Ved å snakke sammen 

og dele erfaringer kan nye problemstillinger diskuteres slik at en bredere forståelse av 

materialet kommer fram. 

Det kan sees som en motsetning til en demokratisering av museumspraksisen at det samtidig 

er en profesjonalisering av virksomheten, og som et dilemma at det til sist er kurator og 

konservator som avgjør hva som skal stilles ut i museet. Den fysiske flyttingen av tingene gjør 

at de endrer status, og beskueren blir en annen. Alberti skriver om naturhistoriske 

samlingspraksiser og hevder at tingene endrer mening og verdi fra begynnelse til slutt. 

Gjennom tingenes «livsløp» blir de tillagt ulik mening fra innsamlere, kuratorer, tekniske 

konservatorer og museumspublikum. Museet blir en møteplass hvor dette nettverket av 

relasjoner finner sted (Alberti, 2005, s. 561). Museet vil allikevel være en todelt arena med 

ulike grader av tilgjengelighet. Publikum befinner seg i den offisielle sonen og kan se det som 

stilles ut, mens museets vitenskapelig ansatte også har tilgang til magasinene, og innflytelse 

over hvilke gjenstander en får se i utstillingene. Det er komplekse gjenstander som trenger 

ulike teorier for å svare på hva de kan være .  

Dette er en kvalitativ undersøkelse hvor jeg ser på en liten samling, og disse teoriene kan 

brukes i forhold til faktorene følelser og meningsskaping i museet. Teoriene gir grunnlag for å 

diskutere hva preparatene er, og hvordan de virker i forsknings og formidlingssammenheng. 

Teoriene ligger som et bakteppe for spørsmålene og tolkningen i analysekapitlene. I det 

påfølgende kapitlet skal redegjøre for teorier om nysgjerrighet, og at en kan være nysgjerrig 

med ulike motiver. Bør det tas hensyn til når man skal bygge utstilling, eller er alt ønske om å 

delta og bruke utsillingene bra? 
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 Kuriøse ting og å være nysgjerrig 2.2

I de neste avsnittene vil jeg redegjøre for ulike teorier om det kuriøse og det å være 

vitebegjærlig. Når fosterpreparatene i «Barselhjemutstillingen» turnerte rundt i Norge i 1916-

17, kunne menn og kvinner som besøkte utstillingen studere hvordan forplantning og 

fosterutvikling gikk til. Avmystifisering og vitenskapeliggjøring av svangerskap og tilblivelse 

var et skritt på veien til å opphøye morsrollen i en bevisstgjørende kvinnekamp. Folk 

strømmet til utstillingene for å se og lære. NTM har som mål at publikum skal være 

vitebegjærlige, og på museets hjemmeside står det: «Norsk Teknisk Museum er 

nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for 

utforskende mennesker i alle aldre» (NTM 2017a). Museolog Ken Arnold har tilknytning til 

flere medisinske museer og er for tiden ved Medisinsk Museion i København. Han har skrevet 

flere bøker og artikler om det kuriøse objektet, kuriositetskabinetter og medisinske samlinger. 

Han er opptatt av mennesker som er nysgjerrige, og det å være nysgjerrig på museum. På 

konferansen «Texts and Tings», som fant sted på NTM 16. og 17. februar 2017 snakket han 

om museer som steder som oppmuntrer til «the spirit of inquiry» (Tingenes metode, 2017 a). I 

en artikkel skriver han: «For museums need to be places where people (both visiting and 

working) are able to study rather than just learn» (Arnold, 2016, s. 1). Han mener altså at 

museer skal være steder hvor både ansatte og besøkende har mulighet til å utforske tingene. 

Men nysgjerrighet handler også om ulike blikk, eller måter å se på. Man kan være nysgjerrig 

med svært ulike motiver. 

I bokkapittelet «Civic seeing: Museums and the Organization of Vision» i A Companion to 

Museum Studies (2011) undersøker sosiolog Tony Bennett ulike måter å se som blikk og 

oppfattelse. I en historisk gjennomgang av kuriositetskabinetter og gallerier i England og 

Frankrike, viser han at det å se er en relasjonell praksis mellom den utstilte gjenstanden og 

beskueren. Ikke alle i samfunnet var inkludert i den hvite middelklassemannens måte å se på, 

som den dannede, rasjonelle og oppmerksomme museumsbesøkende. Vanlige folk fra 

arbeiderklassen var visuelt usofistikerte og så på utstillinger med åpen munn i undring uten å 

oppfatte betydningen, hevdet middelklassen (Bennett, 2011, s. 274). Et lignende klasseskille 

oppsto i forhold til nye folkelige underholdningsarenaer som sirkus, verdensutstillinger og 

film. Bennett mener det er en forskjell på å bli underholdt og på å undersøke, og på å være 

tilskuer eller deltaker. Læres opp, og underholdes. Moderne museer gir for eksempel rom for 

både underholdning og undersøkelse gjennom interaktive installasjoner (2011, s. 276). Selv 
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om de ett hundre år gamle preparatene ikke kan kalles interaktive installasjoner, er det mulig 

gjennom museenes soner for utforskende utstillingsproduksjon å gi rom for deltakende 

undersøkelser. Hvordan ting stilles ut har også veldig stor betydning for hvordan de oppfattes 

av beskueren. 

Dette har antropolog og historiker Nicolas Thomas behandlet i sin artikkel «The Museum as 

Method» skriver om museum som metode, hvor han ser på gjenstandene sammenstilt i 

utstillingen som uttrykk for meninger, og måten ting stilles ut gir ulike budskap (Thomas, 

2010, s. 8). Dette er også et element jeg tar med i min oppgave i forhold til preparatene, for 

blant annet å se på hvordan ett foster alene virker annerledes enn sammen i en hel gruppe. 

Teorier rundt kuriøse ting og nysgjerrige folk i museet har nær sammenheng med etiske 

normer i samfunnet. I det neste kapitlet vil jeg både redegjøre for noen teoretiske perspektiver 

om etiske perspektiver i museet, og jeg vil redegjøre for de etiske retningslinjene som 

museene har å forholde seg til. 

  Etikk i museet og etiske aspekter knyttet til 2.3

tingene 

I dette kapitlet vil jeg starte med å vise teorier om etiske problemstillinger som handler om 

hensyn til beskuerens etiske grenser. Museet bør også ta hensyn til at vi lever i et flerkultirelt 

samfunn, og ta hensyn til at grensene til publikum er forskjellig, når det gjelder hva som er 

greit å se på museum. Til sist i kapitlet vil jeg redegjøre for etiske retningslinjer gitt av ICOM 

(International Council of Museums). Retningslinjene behandler museenes rolle i samfunnet, 

som institusjoner som forvalter verdens kulturarv. Her har jeg sett på retningslinjene som 

handler om menneskelige levninger, og behandling av denne typen materiale. 

 Kunsthistoriker Janet Marstine skriver i antologien New Directions in museum Ethics at 

deltakende praksis og sosialt engasjement har ført til at museene må redefinere seg selv som 

performative møtesteder. Museene vektlegger gjennomsiktighet som en metode for 

kunnskapsutveksling i museene som styrker museumsbrukere til å engasjere seg og til å ta 

kritisk informerte valg (Marstine, Bauer og Haines, 2013, s. xvii). Hun viser at 

gjennomsiktigheten i museene innebærer en balansegang mellom eksponering og å holde 

tilbake. Videre argumenterer hun for at åpenheten fører til en konstruktiv kritikk og en 

refordeling av makt og resurser i museene, eller en delt autoritet mellom museum og 
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publikum (2013, s. xix). I en museumskontekst vil radikal gjennomsiktighet også innebære en 

anerkjennelse av beskuerens etiske grenser. Den besøkende bør få ta informerte valg om de 

ønsker å involvere seg i etisk ladete gjenstander eller ideer, og i så fall på hvilken måte. I 

forhold til humant materiale i museumssamlinger bruker Marstine Manchester Museum som 

eksempel, hvor de besøkende ved inngangen til museet blir informert om at det finnes 

menneskelige levninger i utstillingen, og tilbyr alternative ruter for folk som ikke ønsker å se 

dem (Marstine, 2013, s. 17). Det å være en demokratisk dialoginstitusjon betyr kanskje at 

museet må være åpen for at folk er fri til å ta avstand, og velge å ikke involvere seg også? 

Kunsthistoriker Oddbjørn Sørmoen, hevder at håndteringen av de menneskelige levningene er 

viktig, særlig i offentlige rom. Visning av menneskelige levninger i vitenskapelige utstillinger 

bør gjøres med den samme respekt for verdier og normer som man gjør i forskningen ellers. 

Det å gå og se en utstilling kan anses som en form for forskning, ved at publikum studerer 

gjenstandene og på den måten erverver ny kunnskap, skriver Sørmoen. Han hevder at 

menneskelige levninger er bærere av symbolsk betydning og at i vestlig kultur vil en 

hodeskalle være et sterkere symbol på menneskelig integritet enn en knokkel fra en tå 

(Sørmoen, 2013, s. 18). Eller som i mitt tilfelle et seks måneder gammelt foster sterkere enn 

en livmor. Det kan være ulikt i andre kulturer, noe som en museumskurator i et multikulturelt 

samfunn som skal lage en utstilling, bør ta hensyn til (Sørmoen, 2013, s. 18). Altså at man bør 

ta hensyn til ulike oppfatninger i forhold til hvilke kroppsdeler som skal stilles ut, og at 

enkelte fra publikum vil kunne føle seg støtt.  

Museer har etiske retningslinjer å følge i forhold til forvaltning, forskning og formidling av 

gjenstander. Men disse retningslinjene er lite konkrete og synes vanskelig å bruke i forhold til 

den typen materiale som befinner seg i medisinske samlinger. ICOM har utarbeidet etiske 

retningslinjer som museene skal rette seg etter. Den norske oversettelsen finnes på Norges 

nasjonalkomite av the International Council of Museums, Norsk ICOMs hjemmeside. I 

forhold til forvaltning av samlinger gjelder noen av prinsippene menneskelige levninger 

spesielt, eller som det betegnes i punkt 2.5 Kulturelt sensitivt materiale (ICOM 2017a, s. 5). 

Retningslinjene synes å være utarbeidet i forhold til arkeologiske, etnografiske, og 

antropologiske museer hvor menneskelige levninger også finnes. Tematikken dreier seg rundt 

menneskeverd, respekt for etterkommere og kulturelle grupper, som materialet stammer fra. 

Videre at materialet skal gis en trygg oppbevaring og bevares med verdighet.  



14 

 

ICOMs museumsetiske regelverk behandler alle museets funksjoner. I punkt 3.7 

Menneskelige levninger og materiale av hellig betydning står det: «Forskning på 

menneskelevninger og sakrale gjenstander skal foregå på en måte som samsvarer med 

profesjonelle standarder, og, der det er kjent, interesser og trosoppfatninger i det samfunnet, 

den etniske gruppen eller det trosfellesskapet som gjenstanden stammer fra» (2017a, s. 10). 

Forskning skal utføres med verdighet og respekt for det døde individet og den kulturelle 

gruppen det tilhørte.  

Under regler for formidling, eller framvisning i punkt 4.3 står det i tillegg at: «(…)Følsomt 

materiale må presenteres med stor takt og med respekt for den opplevelse av menneskelig 

verdighet som alle folkeslag har felles» (ICOM 2017a, s. 12). Slik jeg leser denne setningen, 

betyr det at museet må stille ut ting på en måte som også tar hensyn til beskuerens følelser og 

opplevelse av verdighet.  

Om fjerning av sensitivt materiale fra offentlig visning i punkt 4.4, heter det,  at ved 

anmodninger fra opprinnelses-samfunn må museet ha klare rutiner og sørge for at slike saker 

behandles raskt og med fintfølelse. Det samme gjelder for forespørsler om tilbakelevering 

eller repatriering av gjenstander (ICOM 2017a, s. 12). Dette punktet handler om at museet må 

unngå å krenke berørte folkegrupper og at museet må ta hensyn til de berørtes ønsker. I 

forhold til medisinske preparater er det vanskelig å vite hvilken folkegruppe vedkommende 

tilhørte, fordi det var ikke grunnen for at de ble samlet inn. De ble samlet inn som eksempler 

for bruk i medisinsk forskning og ble ikke registrert som representanter for en kultur. 

Levningene ble ikke ansett som personer når preparatene ble samlet inn, og museene 

diskuterer hvordan man skal definere materialet idag. Dette punktet er det derfor vanskelig å 

bruke i forhold til medisinske samlinger. 

Punkt 4.5 handler om alle gjenstander generelt og om viktigheten av at dens opprinnelse er 

kjent. Her står det: «Museer skal unngå å stille ut eller bruke materiale av tvilsomt opphav 

eller som mangler proveniens. De bør være oppmerksomme på at ved å stille ut eller bruke 

slike gjenstander, kan de gi inntrykk av å godta og støtte ulovlig handel med kulturgods» 

(ICOM 2017a, s. 12). Når det gjelder de medisinske preparatene som objekt er man klar over 

at de kommer fra sykehuset, men subjektet, eller personen inni glasset er nesten alltid ukjent.  

I 2013 kom det et eget regelverk for Naturhistoriske museer som et supplement til regelverket 

fra 2006.  I innledningen står det: «Seksjon 1 dekker [temaet] menneskelige levninger. Selv 
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om ICOMs etiske regelverk dekker forvaltning og formidling av menneskelige levninger kan 

Naturhistoriske museer med slike samlinger ha komplekse og spesifikke utfordringer» (Min 

oversettelse, ICOM Code of Ethics for Natural History Museums, 2013, s. 1). Man kunne 

tenke seg at regelverket ville være mer relevant i forhold til medisinske samlinger, da måten å 

fremstille preparater likner.  

Det virker som «ICOM Code of Ethics for Natural History Museums» er et sammendrag av 

det generelle regelverket som behandler den samme tematikken med et litt mindre pompøst 

språk. Det handler om å ta hensyn til materialets opprinnelse, og til eventuelle etterkommere, 

eller kulturelle grupper. Det bør oppbevares og stilles ut på en respektfull måte, som også tar 

hensyn til miljøet. Hvor representanter for den kulturelle gruppen finnes, må disse 

konsulteres. Repatriering behandles som eget punkt. I fjerde punkt står det at ICOM 

NATHIST kan se til arkeologiske, etnologiske og antropologiske museer og bør ta hensyn til 

restriksjoner og standarder som brukes innen disse disiplinene (ICOM Code of Ethics for 

Natural History Museums, 2013, s. 1). Det etiske regelverket som skulle dekke medisinske 

samlinger spesielt, gjør det ikke klarere, men sier mye av det samme som det generelle etiske 

regelverket. Denne siste tilføyelsen sier at, ønskes den mer utfyllende versjonen i forhold til 

behandling av humant materiale, gå til institusjoner som forholder seg til ICOMs 

museumsetiske regelverk. Hvordan museene skal for holde seg til humant materiale i 

medisinske samlinger, spesielt, har dermed ikke blitt noe klarere. 

I Norge er en slik institusjon «De nasjonale forskningsetiske komiteene», som ligger under 

Kunnskapsdepartementet og består av fem komiteer fra ulike fagkretser. Nasjonalt utvalg for 

vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er en av disse komiteene, 

som har utarbeidet dokumentet: «Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige 

levninger» (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2013). Retningslinjenes overgripende 

virkeområde er innen samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Det står i 

retningslinjene at det i praksis hovedsakelig vil angå menneskelige levninger som er eldre enn 

60 år. Deres definisjon av menneskelig levning er: «intakte skjeletter, deler av skjeletter, 

levninger etter kremasjoner, samt annet menneskelig biologisk materiale som oppbevares ved 

museer og samlinger, eller som fremkommer ved arkeologiske og andre undersøkelser» 

(2013, s. 3). Altså innbefattes de medisinske samlingene av retningslinjene.  

I innledningen poengteres det at forskning forstås bredt slik at begrepet forskning også 

innbefatter utstilling, undervisning og annen formidling. De første fem punktene gjelder 
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respekt for avdøde, etterkommere, kulturelle grupper og materialets sjeldenhet. Her heter det 

blant annet at forskning som innebærer at materialet blir ødelagt bør begrenses og begrunnes. 

De siste fire punktene handler mer om forskningsteknisk etikk som respekt for andre forskere, 

etterprøvbarhet, hvorvidt prosjektet er realiserbart, materialets proveniens, samt viktigheten 

av å følge gjeldende lovgivning i forhold til å innhente tillatelser (De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 2013, s. 5-7). Den vide forståelsen av forskningsbegrepet og 

menneskelig levning gjør at fosterpreparatene fra «Barselhjemutstillingen» omfattes av 

retningslinjene, men hva kan disse retningslinjene brukes til? I mitt prosjekt har jeg vært 

nysgjerrig på disse tingene i museet og hvordan etiske normer har endret seg i et historisk 

perspektiv. Det historiske perspektivet har jeg imidlertid lagt til side for en undersøkelse av 

hva de inneholder idag. Hva som menes med respekt, eller verdighet sier retningslinjer i 

ICOM og «De nasjonale forskningsetiske komiteene» lite om. Om de menneskelige 

levningene bør vises, bevares, gjemmes eller begraves er det derfor vanskelig å svare på ut fra 

de etiske retningslinjene. 

Selv om regelverkets virkeområde innbefatter medisinske samlinger, er det allikevel 

hovedsakelig oppgravd materiale de omtaler. Det etikken handler om, er forholdet til den 

dødes livssyn eller etnisitet. Etikken behandler spørsmål om repatriering (tilbakeførsel av 

gjenstander til opprinnelses kulturen), respekt for avdøde, etterkommere og grupper i 

samfunnet. Når det gjelder preparatene fra «Barselhjemutstillingen» er det grunn til å anta at 

det var ordinære, fattige folk som havnet på sykehus som ble «offer» for en vanlig medisinsk 

praksis hvor legene anså materialet som sin eiendom. Verdifullt for forskningen, og unyttig 

for opphavet. Dermed er det vi som bor i Norge som er etterkommerne, og museet er 

forvaltere som bestemmer hvordan det skal behandles, sammen med oss i det norske 

samfunnet. I dette kapitlet har jeg redegjort for at det er mange ulike aktører som etikken 

retter seg mot. Det er etikk i forhold til den som skal se utstillte menneskelige levninger. 

Etikken handler om å vise respekt for det levde liv, og kulturen som det døde mennesket har 

tilhørt. Jeg har kommet inn på at det etiske regelverket ikke dekker menneskelige levninger i 

medisinske samlinger så godt, og at det dermed ikke er så klart hvordan materialet bør 

behandles.  De ulike teoretiske forskningsperspektivene jeg har redegjort for i dette kapitlet, 

skal jeg bruke til å drøfte mine forskningsspørsmål om hvordan materialet kan forstås og  

brukes til forskning og formidling i museets ulike arenaer. I det påfølgende kapitlet skal jeg 

beskrive metoden for mine undersøkelser i museet. 



17 

 

3 Metode og kilder 

 

I dette kapitlet skal jeg redegjøre for de metodene og kildene jeg har brukt for mine 

undersøkelser i museet. Jeg vil begynne med å beskrive deltakende metode, og hvorfor jeg har 

brukt denne metoden for å undersøke museets «stemme». Jeg vil så beskrive et semi-

strukturert fokusgruppe intervju jeg hadde med noen museumsbrukere. Til slutt i kapitlet vil 

jeg beskrive gjenstandene som jeg undersøkte sammen med publikum under gjennom 

intervjuene, og hvordan disse ble valgt ut. Siste del er analysemetoden jeg har brukt for å 

tolke materialet. 

Med utgangspunkt i at det går et skille mellom aktørene som befinner seg i utstilling, altså 

utstilte gjenstander og publikum i utstillingene på den ene siden, og de som er «bak scenen» i 

magasiner og kontorer på den andre, ønsket jeg å undersøke relasjonene mellom aktørene i de 

to ulike gruppene. Min tanke var å samtale med representanter for de ulike areaene, publikum 

og museets ansatte gjennom semi-strukturerte intervjuer for å undersøke hvilken rolle følelser 

og egne erfaringer spiller i møtet mellom dem og fosterpreparatene. Psykologene Steinar 

Kvale og Svend Brinkmann har skrevet boka Det kvalitative forskningsintervju, hvor de 

definerer samtale som en muntlig utveksling av observasjoner, meninger og tanker (Kvale og 

Brinkmann 2009, s. 325). Jeg har funnet at samtaleintervju passer derfor godt i forhold til 

mine hovedspørsmål. De skriver også at et kvalitativt prosjekt på et følsomt område kan ha 

bruk for fleksible og sammensatte måter å rekruttere informanter på (Kvale og Brinkmann, 

2009, s. 133). Underveis i prosessen har min strategi for undersøkelsen endret seg noe. 

Gjennom deltakende observasjon og samtaleintervjuer som metode, og arkivmateriale som 

kilder, ønsket jeg å finne ut hvordan gjenstandene materialiserer seg på museet. Videre 

hvordan de oppfattes i de to arenaene på museet.  

Annen empiri har vært variert og sammensatt, og bærer preg av at jeg til å begynne med 

forsøkte å begrense oppgaven til kun å handle om fosterpreparater som hadde vært del av 

«Barselhjemutstillingen». Da jeg startet arbeidet ønsket jeg å studere hvordan disse 

preparatene hadde blitt oppfattet og brukt gjennom en periode på hundre år. Men på grunn av 

oppgavens omfang, og mangel på relevant kildemateriale, har jeg valgt å konsentrere meg om 

samtidsundersøkelsen. 
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I løpet av studietiden i 2016 og 2017 har jeg som en vanlig museumsgjest, med en spesiell 

interesse, besøkt ulike museer. Jeg har sett utstilte menneskelige levninger og medisinske 

preparater. Ved Naturhistorisk museum i Gøteborg og i Aarhus, Kulturhistorisk Museum i 

Oslo, i medisinske samlinger i Hunterian Museum i London, og ved Norsk Teknisk Museum i 

Oslo. Jeg har vært ansatt som omviser ved NTM siden 2009, men at jeg har hatt full 

studiepermisjon mens jeg har fokusert på oppgaven. Det vil si at jeg har hatt en spesiell 

tilgang til både museets «front stage» og «back stage», og har kunnet observere og studere 

ting og folk på begge sider. I kraft av å være student har jeg fått delta på noen av seminarene 

som «Tingenes metode» har arrangert. 

Noen av gjenstandene i samlingen har jeg observert mer inngående enn andre. Hva 

preparatene inneholdt og hvordan det så ut vil beskrives i analysen, da dette var noe samtalene 

i undersøkelsene stadig vendte tilbake til. Her vil jeg også bruke bilder, for å illustrere 

situasjoner, omgivelsene og objektene. Gjenstandene i denne kategorien er noe mer enn ting, 

de gjør meg nysgjerrig og inviterer til samtaler om store spørsmål. Det er nettopp dialogen 

eller relasjonen som kan oppstå mellom gjenstanden og de som er i befatning med den som 

jeg undersøker. Ved å studere noen gjenstander ville jeg forsøke å nøste opp noen av de av 

prosessuelle og performative praksiser preparatene inngår i. Prosjektet «Skjeletter i skapet» er 

også nettopp en slik praksis som preparatene er del av. Dette prosjektet presenterer jeg her, 

sammen med en redegjørelse for metoden jeg har brukt for å undersøke hva som skjedde i 

dets regi. 

 Deltakende observasjon 3.1

Delprosjektet «Skjeletter i skapet» med konservator Ellen Lange som leder, inviterte til en 

todagers workshop siste del av november 2016, hvor jeg deltok. Jeg hadde blitt invitert som 

student, fordi jeg var opptatt av dette materialet, og fordi jeg skulle skrive om preparatene fra 

«Barselhjemutstillingen». I invitasjonen som gikk ut til ulike aktører i og utenfor museer i 

Norge og Sverige skrev hun at: «Mandag 28. og tirsdag 29. november settes deler av våre 

samlinger av menneskelige levninger (skjelett- og fosterpreparater, primært) på bordet, og 

inviterer med utgangspunkt i dem til åpen samtale med mennesker og instanser som på ulikt 

vis har interesser knyttet til eller er berørt av dem». Til stede på disse dagene var fotografer, 

en utstillingstekniker, konservatorer, forskere, museumspedagoger, to masterstudenter, en 
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sogneprest, en ansatt fra anatomisk institutt, en animatør, etnologer og en kunstner, samt 51 

gjenstander (menneskelige levninger) fra Medisinsk museums samlinger.  

Her ble vi presentert for «Tingenes metode» og tanken bak «Skjeletter i skapet», og hva som 

var formålet med prosjektet. Lange formidlet at de menneskelige levningene, bortgjemt i 

museets kroker gjennom årtier kanskje var blitt noe forsømt. De hadde blitt vist lite 

oppmerksomhet, men med prosjektet skulle materialet fram i lyset, undersøkes og snakkes 

om. Tanken var også at prosjektet skulle munne ut i en utstilling for publikum, hvor 

samtalene kunne fortsette.  

Etter presentasjonen av prosjektet og deltakerne i workshopen, gikk vi over til bordet med 

gjenstandene for å studere og snakke om disse. Jeg ønsket å finne ut hvordan museet 

forholder seg til menneskelige levninger, og dette pågående prosjektet var en av måtene dette 

ble gjort. For meg var det en anledning til å være flue på veggen, og for ikke å påvirke hvilke 

tema som ble tatt opp inntok jeg en observerende rolle, lyttet og noterte. Notatene ble 

stikkordsmessig, dermed mest om tema som ble berørt og ord som ble brukt. Jeg noterte hvem 

som var der, hvordan de presenterte seg, men ikke hvem som sa hva under diskusjonen. Min 

deltakelse den første dagen gjorde at jeg kunne studere gjenstandene på bordet grundig. Jeg 

kunne komme tettere på tingene over mange timer. 

Siste del av dagen ble vi delt inn i tre tilfeldig valgte grupper, for å lage en mini-utstilling i 

hver av gruppene. Vi skulle velge ut to-tre preparater som vi skulle stille ut og skrive en kort 

utstillingstekst om, samt presentere idéen for de andre gruppene. Prosjektkoordinator Huseby 

skrev referat og samlet idéene i en rapport (Huseby, 2016), som også er ent kildegrunnlag for 

meg.  

Ut fra Husebys rapport, så det ut til å være liknende dagsorden de to dagene. Det var med16 

deltakere med hver av disse dagene, og de fleste var med begge dager. Den andre dagen ble 

det gjort lydopptak under diskusjonene rundt bordet. Lydopptakene er transkribert og gjengitt 

i Husebys referat. Det ble fotografert underveis, og noen av disse bildene er med i referatet. 

Jeg var kun med den første dagen, det samme gjaldt presten og utstillingsteknikeren. Den 

andre dagen deltok en forsker ved NTM som er medlem av «skjelettutvalget», og en ansatt 

ved anatomisk institutt, som til daglig behandler henvendelser fra folk som ønsker å donere 

kroppen sin til forskning. Disse to var aktive i diskusjonen, og tema for samtalene ble derfor 

forskjellige i de to sesjonene. Deltakernes navn er utelatt av hensyn til anonymitet, og er 



20 

 

dessuten unødvendig i forhold til mine forskningsspørsmål. For å skille de ulike synspunktene 

i diskusjonen fra hverandre, har jeg oppgitt deltakernes profesjonsbakgrunn.  

I stedet for selv å intervjue museumsfolk om deres relasjon til disse gjenstandene, har jeg 

valgt deltakende observasjon som metode, og å analysere det som foregikk disse dagene. 

Dette særlig fordi det var et mye bredere panel av «profesjonelle» enn jeg kunne klart å samle 

til mine egne samtaleintervjuer, men også med tanke på begrenset tid. Jeg kan finne ut 

hvordan museet forholder seg til preparatene ved en performativ praksis som fant sted.  

Etnologene Oscar Pripp og Magnus Öhlander skriver i bokkapitlet «Observasjon» i 

Etnologiskt fältarbete (2011) at folks følelser, tanker og opplevelse ikke kan observeres, noe 

som gjør at man ofte må komplettere med intervjuer (Kaijser og Öhlander 2010, s. 141). 

Metoden egner seg altså ikke til å undersøke tanker og opplevelser alene, så jeg ville se på 

tematikken i samtalene rundt bordet og diskusjonene som foregikk disse dagene. I 

analysekapittelet beskriver jeg gjenstandene og på hvilken måte deres nærvær virket i 

rommet.  Mange av gjenstandene vi så på hadde vært med i «Barselhjemutstillingen» i 1916 i 

tillegg til annet materiale. Dessuten var noen av dem med i  dialogen med publikum. 

 Dialogen med publikum  3.2

Brinkmann og Kvale hevder at den kvalitative forskningen er utbredt i mange 

forskningsdisipliner. Metodens popularitet bør sees i sammenheng med en kvalitativ 

orientering, som innebærer at ting må forstås før de kan forklares i en større sammenheng. 

Prosesser og fenomener må beskrives før det kan utvikles teorier om dem (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 31). I utgangspunktet ønsket jeg å undersøke hvordan publikum møter og 

forholder seg til fosterpreparatene fra «Barselhjemutstillingen». I prosessen med oppgaven 

har det vist seg mindre fruktbart kun å fokusere på en liten del av samlingen, som altså består 

av et mye større materiale enn de gjenstandene som var med på utstillingen, og i dialogen 

med publikum ble mange temaer berørt.  

Men hvem er publikum og hvordan kan man få dem i tale? Stephen Weil hevder at i likhet 

med museene er publikum ikke en klart definerbar gruppe, men de står i et forhold til 

hverandre som stadig er i endring. Museer finnes i endeløse kategorier og befinner seg i et felt 

med uklare grenser. Også publikum er et vidt begrep om en variert gruppe mennesker med 

ulike interesser, holdninger og erfaringer (Weil, 1997, s. 257). Straks publikum har kommet 
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seg innenfor museets dører, har de det til felles at de er museumsbrukere, men der stopper 

likheten. I 2016 var 285.000 besøkende innom NTM, av disse utgjør barn og unge 60 % av 

museumsgjestene. Siden gjenstandene vi skulle snakke om potensielt kunne virke 

skremmende for enkelte, bestemte jeg at informantene måtte være voksne. Med egen erfaring 

med å ha omvisning i medisinhistorisk utstilling visste jeg at spesielt barn og unge kunne 

reagere på denne typen gjenstander. Dessuten ville det være mer komplisert og tidkrevende å 

innhente samtykkeerklæring til intervju fra personer under 15 år.  

Hva med å spørre de kvinnene som ofte sitter i museets kafé i barseltreff? De kunne trenge 

noen filosofiske spørsmål å bryne seg på kanskje? Det ble vurdert, men jeg slo det fra meg.  

Det ville bli en tidkrevende jobb med å få tak i informanter og å gjøre andre forberedelser. 

Mange intervjuer, transkribering og analyse ville kunne bli en omfattende arbeidsmengde i 

etterkant. Det kunne også tenkes at personene jeg fant ikke hadde så mye å bidra med. Hva 

om tingene vi skulle se på gjorde dem målløse? Jeg tenkte det var spesielt viktig å lage en 

situasjon hvor folk kunne snakke om følelsene sine, og helst noen som var interessert i 

helsefag eller medisinhistorie, eller i hvert fall hadde det på agendaen den dagen de var på 

museet. Etter hvert kom tanken om å gjøre et fokusgruppeintervju, og jeg bestemte meg for å 

spørre en gruppe som skulle være med på omvisning i «Medisinutstillingen». Brinkmann og 

Kvale definerer fokusgruppeintervju som et gruppeintervju hvor en moderator har som mål å 

styre diskusjonen inn på bestemte temaer av forskningsmessig interesse (Kvale og 

Brinkmann, 2009, s. 323). Ved å velge denne metoden kunne jeg intervjue flere personer 

samtidig, det ville kunne komme fram flere stemmer i tillegg til å spare resurser. 

I januar kontaktet jeg skoleavdelingen ved NTM, som var villig til å vise meg oversikten over 

bestillingene på omvisning for vårsemesteret. Tre grupper med elever fra helsefag vgs1 ved 

samme skole, hadde bestilt omvisning i medisinsk museum med tema om helse og hygiene i 

et historisk perspektiv. De skulle komme en uke senere, så jeg fikk ikke lang betenkningstid. 

Disse elevene var interessert i tematikken, og voksne nok til å reflektere og diskutere i en liten 

gruppe. Jeg kontaktet læreren og ba henne invitere elevene hennes til å delta. De skulle reise 

med turbuss og kjøre noen timer for å komme til museet, derfor passet det fint å gjøre 

intervjuene parallelt med gruppene av omvisninger. De ville kjenne hverandre fra før, og 

dermed kanskje føle seg tryggere på å ta ordet i gruppen. En annen fordel med å invitere dem 

på denne måten, var at jeg kun ville få de av elevene som ønsket å være med, og dermed øke 

sjansen for at de deltok aktivt.  
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Det at jeg ønsket å få fram ulike betydninger og reaksjoner fra et publikum, gjorde at jeg ikke 

trengte å kartlegge hva individene i gruppa mente. Jeg har derfor bare referert til om det var 

meg, læreren eller elever fra første eller andre sesjon som snakker, i min analyse. Det var 

opplagt viktig at vi måtte se noen preparater for å kunne snakke om dem, fordi jeg ønsket å 

utforske selve gjenstanden og tanker de kunne utløse i et materialiseringsperspektiv. NTM har 

ganske mange ulike preparater og knokkeldeler utstilt, men vi trengte å finne et sted hvor vi 

kunne føre en samtale uten å bli forstyrret av andre besøkende.  

 Tingene som skulle være med i dialogen  3.3

To dager før intervjuet skulle finne sted, fikk jeg holdt av et rom. Der rigget jeg til et 

«konservatorbord» som sto stødig og satte en glassmontre som skulle beskytte gjenstandene 

oppå dette. Glassmonteren var av typen hvor fem plater herdet glass er limt sammen, så det 

danner en kube som er åpen i bunnen. Den er ganske tung slik at den er vanskelig å skyve på, 

og det er ingen innramming eller vegger som hindrer innsyn til gjenstanden fra alle sider. 

Gjenstandskonservatoren ville hjelpe meg med å sette inn preparater dagen etter. Jeg hadde 

vært inne på hans kontor og forklart hva jeg tenkte, da ansvarlig konservator var fraværende 

for lengre tid, og han skulle overta hennes oppgaver. Han var mer bekymret for sikring og 

håndtering av de skjøre gjenstandene enn hun hadde gitt inntrykk av å være på «Skjeletter i 

skapet»-workshopen. Eller kjentes det slik ut fordi preparatene nå var tilbake i sine magasin, 

og ikke lenger åpent tilgjengelig på et bord? 

Mange av gjenstandene var vanskelig å finne inne i «Primus», som er museets digitale 

gjenstandsarkiv, og noen var i så dårlig forfatning at han ikke ønsket å flytte på dem. Jeg 

forklarte ham at det var viktig at de utvalgte preparatene, også hadde vært stilt ut i 

«Barselhjemsutstillingen». Vi fant tre preparater vi kunne bruke; et «Misfoster ca 6 mnd», et 

«Menneskefoster i vannhinnen 4 mnd» og «Uterus, voksen kvinne». Det vil si en livmor, uten 

embryo eller foster inni. Til å begynne med var jeg usikker på om jeg kunne bruke dette 

preparatet, fordi jeg tidlig i prosessen med masterprosjektet hadde tenkt at jeg kun skulle se på 

embryo- og fosterpreparater, men her manglet fosteret. Jeg bestemte at den allikevel kunne 

være med, fordi den også hadde vært vist i 1916-17 sammen med fostrene. Senere viste det 

seg å være et godt valg, fordi dette preparatet synliggjorde hvordan livmoren som et organ 

utløste andre følelser hos mine informanter enn et foster gjorde.  
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Undervisningsrommet vi skulle være i, er fra før tapetsert med veggplakater med bilde av 

konservator i arbeid med gjenstander, og bilder fra museets egne magasin, som hyller med 

sykler og andre ting. Rundt bordet med preparatene hadde jeg satt fram stoler som vi skulle 

sitte på. Lydopptakere var rigget opp på hver sin side av glassmonteren.  

Etter at intervjuene var ferdige, og informantene hadde gått, skrev jeg ned det visuelle 

inntrykket av preparatene, og noterte ned tekst fra tidligere aktører som var heftet til 

preparatene og skrevet direkte på glassene. Hvordan det så ut, farge, montering, positur, figur 

og glassbeholder ble det snakket en del om, og det var derfor noe jeg ville beskrive i analysen.  

 Analysemetode 3.4

Etter å ha transkribert lydopptak har jeg fargekodet temaene for samtalene, for å forsøke å 

strukturere materialet på en måte som kunne avdekke noen tendenser eller funn. Det samme 

har jeg gjort med materiale fra workshopen. I denne prosessen trådde tre de fokusområder 

fram. Det ble snakket mye om hva tingene kunne være, men at det var svært sammensatt, og 

slik kunne være flere ting på en gang. Det var fargen grønn som skulle markere når vi snakket 

om tingen, men noen ganger snakket vi om det som var inni, andre ganger om hele 

gjenstanden. Derfor brukte jeg også bokstavene «s» for subjekt og «o» for objekt i margen 

enkelte steder. Rosa farge markerte tema kuriosa og nysgjerrighet. Blå farge markerte etiske 

aspekter som ble diskutert, og ble mange steder stående parallelt med de rosa strekene i 

margen. I diskusjonene rundt bordet handlet etikken mye om hva som føltes riktig for den 

enkelte. I sesjonen den andre dagen i «Skjeletter i skapet»-workshop var det særlig to forskere 

som tok ordet, og da handlet etikken mye om regler for behandling av humant materiale, 

derfor markerte jeg navnene på forskerne med oransje, og teksten med blå. Fargekodingen 

viste også at samtalene skiftet mellom de tre områdene, og ofte berørte flere av dem samtidig, 

både blant museets folk og publikum. Fargekodingen har jeg brukt til å sortere temaene for 

diskujonene i begge analysekapitlene. 

Mine hovedspørsmål om hva disse tingene kan være, og hvordan det bør behandles ble drøftet 

i to ulike arenaer på museet. I de neste kapitlene vil jeg behandle temaene som tingene utløste. 

Kapittel 4 vil være analyse av museets «backstage», og kapittel 5  er analyse av sejonene med 

publikum. 

 



24 

 

4 Analyse av observasjoner 

Først vil jeg analysere diskusjonene med de «museumsprofesjonelle» i workshopen,  og i det 

påfølgende kapittelet vil jeg analysere samtaleintervjuene med de to publikumsgruppene. Jeg 

vil støtte meg til ulike materialitetsteorier på feltet som jeg har redegjort for i kapitlene om 

forskningsperspektiv. Workshopen i regi av prosjektet «Skjeletter i skapet» er materialet for 

analysen i dette kapittelet. Jeg vil peke på temaer som kom fram i diskusjonene og reflektere 

over forskjellige synspunkt. Som deltakende observatør, syns jeg det er spennende å se hvilke 

gjenstander som ble valgt ut til de små utstillingene og reflektere over grunnene for at akkurat 

disse tingene ble plukket ut. Var det noen sammenheng mellom diskusjonene og utforming av 

utstillingene, eller mellom deltakernes yrkesbakgrunn og valg av gjenstander? Deltakende 

observasjon som metode er også et godt verktøy til å analysere mine egne følelser i møte med 

tingene. Derfor vil jeg også beskrive mine tanker rundt gjenstandene, og disses nærvær i 

rommet.  

For å analysere workshopene og intervjuene med publikum, vil jeg bringe med meg de ulike 

materialitetsteoriene fra teorikapitlet. De danske etnologene Tine Damsholt og Dorte 

Simonsen (2009) argumenterer for at verdens nærvær i høy grad er romlig. Det nærværende 

er foran oss og håndgripelig i relasjon til våre kropper. Her er Adam Bencard (2014) nok en 

viktig bidragsyter i forhold til teorier om nærvær og egen erfaring av materialiteten. Jeg vil 

også benytte Sam Albertis (2005) teorier om menneskelige levningers stadige identitetsskifter 

mellom å være subjekt til å bli objekt og så går tilbake til å være objekt igjen. Ken Arnold 

(2016) skriver om nysgjerrighet og det kurøse, og sammen med Tony Bennets (2011) teorier 

om ulike blikk, vil jeg diskutere nysgjerrighetens svært forskjellige motiver. Jeg vil også se på 

hvordan de etiske retningslinjene dekker kategorien menneskelige levninger i medisinske 

samlinger, og hvem reglene egentlig er satt til å beskytte. Det Nicholas Thomas (2010) skriver 

om utstilling som metode, kan brukes til å forstå utstillingens virkemidler, og hvordan vi som 

er i rommet og ser gjenstandene samlet blir påvirket av utstillingens form, at det er så mange. 

Utstillingene som ble laget av deltakerne på workshop vil også diskuteres med disse teoriene 

som bakteppe. 
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 Tingenes nærvær, kuriøse ting og utforskertrang  4.1

Hvem kaller tingene på? 

Prosjektleder for «Skjeletter i skapet» kjenner samlingen best av de som var tilstede, og 

fungerte som moderator. Det vil si det var hun som for det meste styrte samtalen, fortalte om 

samlingen og stilte oppfølgings-spørsmål. Allerede i invitasjonen til deltakerne ble det vedlagt 

dette tankekartet som viser noen av de aktørene som samlingen står i relasjoner til.  

 
Illustrasjon: «Skjeletter i skapet», NTM  

Kartet ble også innledningsvis forklart og vi som satt rundt bordet representerte noen av disse 

instansene. Det ble ingen diskusjon rundt kartet, antakelig fordi det var en god beskrivelse, 

men også fordi det ikke ble tatt opp i diskusjon.  NTM har som mange andre museer laget 

soner for å utforske ting og fenomener. Moderator så for seg samlingen i midten, her billedlig 

framstilt som en hodeskalle, plassert i museet som har visse forpliktelser i forhold til 

samfunnet. De tre f-ene står for disse forpliktelsene; forvaltning, forskning og formidling av 

samlingen. «Tingenes metode»  ser de tre f-ene samlet og inviterer aktører inn for å ta del i 

kunskapsproduksjon. Museet ønsker slik å viske ut skillet mellom ansatte og andre 

museumsbrukere. Der ute i samfunnet er det institusjoner, folk og gjenstander som står i 

forbindelse med samlingen, noen er kanskje mer opplagte enn andre. Denne måten å jobbe på 
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har blitt normen på mange steder. Da prosjektet «Skjeletter i skapet» inviterte til workshop, 

satte deltakerne av to arbeidsdager til å diskutere tingene, og enkelte av deltakerne hadde reist 

langt. Vi tok del i museumsforskningen og alle virket engasjert. Vi var samlet til «Ting» og 

skulle undersøke de menneskelige levningene i samlingen.  

Så mye rart  

Det var med vilje at moderator sammen med gjenstandskonservator hadde valgt ut så 

forskjellige ting. Det var for å vise bredden i samlingen og ikke minst den store mengden, at 

det fantes så mye. Ved flere anledninger har jeg hørt moderator spøkefullt si at denne 

samlingen er det som sto igjen etter loppemarkedet som Rikshospitalet holdt i forbindelse 

med flyttingen til Gaustad på slutten av 1990-tallet. Menneskelige levninger i medisinske 

samlinger er mye rart, men finnes det ikke noe hyggelig spør moderator? Hun innleder 

sesjonen med å minne oss om at noen faktisk har kokt og skrapt for at knoklene kunne vises 

fram. Begge dagene var det flere som påpekte at det er store likhetstrekk mellom samlingen 

og en trofésamling, man samler på det som er annerledes. Slik jeg tolker det, mente de at det 

som står her ikke er representativt, det er det anormale. Det var så mye som sto utover dette 

langbordet, vi hadde samlet oss rundt. 51 gjenstander er ikke et så stort tall, men det å se og å 

komme så tett på gjør inntrykk, noe som flere uttrykte. Kanskje er det fordi det var så mye 

ulikt som var samlet sammen slik. Tørre knokkeldeler, krukker av glass i forskjellig størrelse 

og form. Disse glassene er fylt med en blank væske og oppi glassene er det hjerner, fostre og 

indre organer, som jeg ikke umiddelbart kan se hva er. Det er flere skjeletter av spedbarn, 

noen er tilsynelatende deformert. Det er også et ekorn i en av glasskrukkene. Noen av de tørre 

knokkeldelene og alle de hele skjelettene er festet til metallstenger som er montert på en 

lakkert edel-tre-plate. Et av baby-skjelettene har en ben-hvit farge og ser ren og blank ut, selv 

om treplaten det står på er veldig støvete. Den er annerledes enn de andre skjelettene og 

knoklene som er matte og mer grå i fargen. Det ble som sagt bemerket at noen har kokt og 

skrapt, men det ser ikke jeg.  

I rommet var det folk med ulik profesjonsbakgrunn, og jeg trodde i utgangspunktet at det ville 

farge deltakernes tanker i møte med tingene. Det kan også hende at å møte alle de ulike 

tingene samlet, påvirket deltakernes egne følelser mer enn yrkesbakgrunn. Det var tydelig at 

den åpne formen for undersøkelser ga rom for hver enkelt å dele hva de tenkte i møte med 
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gjenstandene. Selv om det i en gruppe med folk alltid vil være noen som tar ordet mer enn 

andre. Slik var det også her, men jeg observerte at alle fulgte med og virket interesserte. 

Mesteparten av museets menneskelige levninger var samlet her, fikk vi vite. Det var en 

gammel medisinsk samling som hadde kommet til museet fra ulike avdelinger på 

Rikshospitalet, samt preparatene fra «Barselhjemutstillingen» som hadde tatt noen omveier 

inn i museet før de ble tatt hånd om der fra tidlig på 2000-tallet, fortalte moderator. Dette 

hjertet her med et kulehull er fra rettsmedisinsk institutt, og så er det noe som helt klart er 

patologi, og som også er merket med patologisk anatomisk institutt. Det er hjernesvulst, 

ribbein med engelsk syke, og sånne ting. Moderator fortalte ivrig om sakene som sto foran 

oss, men åpnet også for spørsmål. En av museets forskere lurte på hvor stor andel av museets 

humane materiale som var på plass på bordet. Moderator anslo omkring 85 % og utdypet noen 

grunner for at ting hadde blitt utelatt. 

Vått og tørt  

Noen av gjenstandene var for store eller vanskelig å flytte på, sånn som «Maren i myra», 

kunne moderator fortelle. Andre grunner for at gjenstander hadde blitt valgt bort fra å vises 

fram på workshop, hadde med gjenstandens forfatning å gjøre. Konservator fortalte at 

konserveringsvæsken fordampet veldig lett, og mange av glassene var utette, slik at 

gjenstanden eller vi kunne ta skade. Sånn som dette, men mye verre, sa moderator og pekte på 

et preparat hvor vi kunne se at det var lav «vannstand». Hun fortalte at på de som var i 

dårligst stand, ligger preparatene og flyter i det fri, så det skjærer oss litt i hjertet. Morderator 

poengterte at det da er særlig viktig å tørre å vise det fram, og stille spørsmålet: «Hvordan 

skal vi forholde oss til dette?» . Derfor hadde de lagt fram bilder av de preparatene hun 

snakket om, slik at vi selv kunne studere bildene av dem. Konservator fortalte at det også er 

andre problemer forbundet med prepareringsvesken. Den konserverer, men tærer også på 

cellene i preparatet, og hjerner stivner hvis den ligger på formalin. Preparater som ligger i 

sprit blir blå i fargen etter 20-30 år, fortalte den svenske fotografen og viste et eksempel på 

dette fra et bilde hun hadde. Arkeologen som mest jobbet med oppgravd materiale lurte på 

hvor lenge et slikt preparat kunne vare. Konservator sa det ble tipping, men ikke mer enn 

kanskje 300 år. Menneskeknokler som arkeologen var i befatning med kunne bevares i mange 

tusen år, og var for henne mye greiere å håndtere. De var som regel tørre og rene. Hun fortalte 

at hun under en utgravning på Svalbard en gang hadde gravd opp noen menneskeknokler som 
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fortsatt hadde rester av kjøtt festet til seg. Dette fenomenet ble i hennes fagkrets spøkefullt 

hetende knokler med lakris.  

Det er stor forskjell på materialiteten i de våte og de tørre gjenstandene på bordet, og dette ble 

det snakket mye om. Det ble tydelig for meg at det også påvirker vår relasjon til gjenstanden, 

og hvordan det kjennes. En av de svenske deltakerne snakket om hvordan vi i dag blir 

skjermet fra livet og døden. Før ble folk født og døde hjemme, og hele familien var med. Da 

så man døden på en annen måte, sa hun, og fortsatte. Nå er hodeskaller og skjeletter avbildet 

overalt i vår kultur, til og med på barnas klær. Vi reagerer ikke på det, barna syns det er 

spennende. Men disse våte preparatene de ligger i noe som likner tiss, og minner oss om 

andre uhyggelige ting. Man våger ikke helt å nærme seg, mente hun. Arkeologens teori om 

hvorfor vi reagerte så forskjellig på våte og tørre preparater,  mente hun var en helt 

grunnleggende menneskelig følelse. Hun utdypet det på denne måten: Det som er inni 

kroppen er bløtt, det råtner og lukter. Tørre knokler er fint å ta på og det råtner ikke, eller 

lukter ikke. Jeg vil hevde at glasset også har mange av knoklenes egenskaper; det er hardt, tørt 

rent og lukter ikke. Men når vi relaterer oss så forskjellig til de våte og tørre preparatene er det 

fordi vi ser forbi objektet, eller selve glasset og snakker om subjektet inni.   

Gammelt medisinsk preparat  

Prepareringsteknologien viser at det åpenbart er gamle preparater. De våte preparatene i 

rektangulære glass, har også en glassplate som lokk, og væsken som har kondensert henger 

som dråper fra lokket. De er forseglet med en sort tetningsmasse. Noen av glassene er også 

blitt tettet med silikon på et senere tidspunkt, sa konservator. Hun fortalte at hun hadde startet 

arbeidet med å kartlegge preparatenes tilstand i forbindelse med at de var satt fram. Enkelte 

av de sylinderformede glassene er forseglet med noe som ser ut som sort lær. Glasset er en del 

av gjenstanden, og inviterer beskueren til et medisinsk blikk, ble det snakket om. Man blir 

invitert til å se alt analytisk, men det er ikke mulig, mente moderator. Som konservator 

snakket om, var det vanskelig å konservere, fordi glassene ikke er tette.  Men man kan ikke 

bytte beholder uten å endre uttrykket ble det påpekt, fordi vi ser på det som historie. Både 

sykehuset og museet samler, men vil museet ta vare på dem annerledes? spurte moderator.  

Prepareringsteknologien beskytter gjenstandene ved at de debevarer og bremser 

nedbrytningen av materialet. Når de vises i museet har prepareringsteknologien en annen 

funksjon også. Flere av deltakerne påpekte at teknologien gir en følelse av å beskytte oss mot 
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gjenstanden. De mente altså at den skaper en avstand som vi trenger. Arkeologen mente at det 

er rent menneskelig, og ikke kulturelt betinget, å ville holde en avstand til disse tingene. Du 

ville for eksempel ikke spise matpakka di her inne, ved siden av preparatene. Her ble det 

uenighet i diskusjonen. Flere av de andre forskerne mente at avskyfølelsen var kulturelt 

betinget. Hvis man ble eksponert for døde kropper hver dag, var det ikke så ille lenger, mente 

hun som jobbet på anatomisk institutt. Moderator viste til noen knokler på bordet og spurte: 

Men denne som ligger helt ubeskytta, som akkurat var tatt ut av armen min liksom, er ikke 

den litt drøy? Alle rundt bordet svarte nei, og en deltaker som var kunstner tilføyde at 

skjeletter bryr vi oss på en måte ikke noe om, de våte preparatene er sjeldne. Det har med 

vane å gjøre. Det er et avtrykk fra gamledager, det menneskelige er borte. Det at det var 

gamle preparater ga også en følelsesmessig avstand, mente moderator. Ulike syn kom fram, 

og for meg ble det tydelig at vi så på preparatene med ulike blikk. Ikke bare, som det ble 

snakket om, i forhold til om det var våte eller tørre preparater. Men også det at preparatene 

gjennom diskusjonene, stadig og nesten umerkelig skiftet identitet, fra subjekt til objekt og 

tilbake til subjekt igjen. Gjenstandenes identitet får konsekvenser for hva museet bør gjøre 

med dem, slik at det å definere hva fosterpreparatene er, har betydning for hvordan de skal 

bevares og vises.  

Stående baby-skjelett 

Det er ikke en baby-positur. Hvorfor står det? Moderator spør hvordan det ville vært å se et 

liggende babyskjelett? Ville det vært vondt, eller ekkelt? Det blir fortalt noe annet enn det 

babyen var, og det får verdi. Stående babyskjelett er lettere å se, både visuelt og 

følelsesmessig, mente moderator. Objektet er et eksempel på en vitenskapelig praksis, og det 

har blitt brukt til undervisningsformål. Det er et anatomisk læremiddel, stående, for da er det 

lett å sammenlikne størrelser, som fra en plansje, sa moderator. Det er flere andre 

babyskjeletter på bordet, men de er ikke så behandlet, og mer grå i fargen. De er dessuten 

eksempler på foster med misdannelser, et av dem mangler øvre del av kraniet. Et er skjelettet 

av tvillinger sammenvokst i brystkassen, og for anledningen lånt fra museets faste utstilling i 

etasjen under. Der har jeg sett det utallige ganger, men nå ser jeg på det med et annet blikk. 

Når de er samlet slik på dette bordet blir de på en måte igjen del av en vitenskapelig praksis 

som sammenlikner dem med hverandre.  
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En mente det lakkerte skjelettet så litt alien-aktig ut. Men det er også et symbol på det stående 

menneske, det er en av oss, ble det sagt. Visualiseringen henger sammen med forståelse sa en 

annen. Diskusjonene går lett videre til skjeletter man har sett andre steder. Det kan være 

skjeletter i katakombene under katolske kirker. En av deltakerne hadde sett liggende skjeletter 

som hadde dyne og pute. De symboliserer livet og døden. En av museets egne forskere 

poengterte at går man inn i en kirke i Italia kan det være menneskelige levninger over alt. 

Slike skjeletter kan føles vakre, og det er på en måte en «meménto mori» i tingen. 

Menneskelige levninger i patologiske samlinger er noe annet. Det er noe annet enn en normal 

hodeskalle eller en normal levning, sier han.   

Visualisering av foster 

Glass og sprit skaper avstand, også det estetiske skaper distanse mente flere. En av deltakerne 

som er kunstner sa at man trenger ikke å tenke at det er ekkelt. Man kan like gjerne si at det er 

vakkert, at det nærmest er religiøse bilder, som ikoner. Fine komposisjoner som uttrykker en 

slags ro, en stillhet. De sitter helt stille, som frosset i tid,  mente hun. Visualiseringen har nok 

formet hvordan vi ser på foster i dag. Det er ikke sikkert de så det på det med samme blikk 

eller på samme måten som vi gjør nå, den gangen, ble det snakket om. På workshopen 

snakket flere om at embryoene på glass har bidratt til å tenke på fostre som liv. Men de hadde 

ikke status som liv da de ble bevart. Diskusjonene dreide seg i retning av at de gamle 

preparatene på en måte var iscenesatt for visning.  

Jeg syntes det var lett å forstå hva de mente med dette, og særlig et preparat med trillinger ser 

veldig iscenesatt ut. De har litt ulik størrelse, men alle med hodet opp. De «sitter» ved siden 

av hverandre på livmor med ansiktene samme vei. Når de ble samlet og preparert, var det nok 

som et sjeldent eksemplar av flere befruktede egg i samme graviditet. Fosterpreparatene ble 

laget på Rikshospitalet til en bestemt bruk, til undervisning sa moderator. Synligheten endret 

synet på dem, ble det snakket om. En av deltakerne fra Sverige understreket at fostre ikke 

hadde den samme statusen den gangen som fostre har i dag. Det er et resultat av den visuelle 

kulturen, hvor bilder av fostre og fosterpreparater blir vist offentlig. Den gangen var det ingen 

som hadde sett det som en person, eller en blivende person i egen rett, sa hun. Slik jeg tolker 

det er de laget for å vise fostre i utvikling, men ved at de ble synlige, begynte folk å se på 

fostre som et lite liv. Derfor ser vi fostre som noe verdifullt, og slik blir behandlingen av dem 

som objekt problematisk. De vises fram, men publikum ser dem med ulike blikk. 
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Foto: «Skjeletter i skapet», NTM 

 

Den svenske fotografen Lennart Nilsson var den første som klarte å fotografere et levende 

foster i livmor, men han brukte også aborterte fostre til sine bilder (Roberts, 2017). De 

verdenskjente bildene er av fostre i rødlige fargetoner, fredelig og omsorgsfullt beskyttet i 

mors mage (Nilsson, 1973). Moderator fortalte at Katti Anker Møller var en abortforkjemper, 

og at hun jobbet for å gi kvinner informasjon, større valgfrihet og prevensjon. Framvisning av 

fosterpreparatene i «Barselhjemutstillingen» har vært en del i denne kampen, men 

visualisering av fostre gjennom Lennart Nilssons bilder har også blitt brukt av 

abortmotstandere, poengterte moderator. Kan man ta den samme gjenstanden og bare snu 

argumentet rundt, fra de første som satte dem i sammenheng? spurte hun retorisk.  
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Standardisering og avvik 

Syltetøyglasset skiller seg ut, men har referanser til konservering ble det bemerket av en av de 

svenske deltakerne. Det er et helt alminnelig Norges-glass som ble brukt til sylting av frukt og 

til syltetøy, og som var å finne i alle hjem på den tiden man gjorde dette selv. Oppi glasset er 

væsken farget brun-rød og det ligger et sammenkrøllet foster på ryggen på bunnen av glasset. 

På svensk heter et slikt glass «konservburk» og brukes nettopp til å bevare ting i.  

 

Foto: «Skjeletter i skapet», NTM. 

Moderator uttrykte en nysgjerrighet i forhold til hva som hadde skjedd. Kan det ha vært en 

spontanabort, som hadde blitt tatt med til legen hjemmefra? funderte en av deltakerne på. 

Arkeologen foreslo at det kunne ha vært en arbeidsulykke, hvor glasset gikk i gulvet og 

knuste. Kanskje ble fosteret bare skuffet oppi det glasset man hadde for hånden. En 

nødløsning som ble permanent. Den er på en måte i prosess, eller mer åpen, mente moderator. 
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Det er en mislykket versjon som ikke er iscenesatt. Den skaper en spenning, og understreker 

standardiseringen i medisinsk samlingspraksis, sa en av museets forskere. Hvis det hadde vært 

mange syltetøyglass ville det blitt en standard, foreslo en annen. Det ble referert til Huntarian 

Museum i London, hvor man finner vakre glass med menneskelige levninger, side om side. 

Flere av deltakerne hadde vært der, og konservator mente man ble distansert fordi det så fint 

ut. Vi har en idé om en vitenskapelig orden som denne gjenstanden rokker ved. Slik jeg tolker 

det gjør syltetøyglasset og den manglende monteringen av fosteret at denne gjenstanden 

mangler fellesnevneren for resten av samlingen og dermed blir stående utenfor. Den blir en 

enkelgjenstand, hvor vi ser på det inni glasset som et individ, og ikke som en illustrasjon. Det 

bryter med alt, og omsorgen forsvinner, sier moderator.  

Folk og dyr  

Hvis man stiller ut ekornet i et tre med nøtter, ville det blitt en referanse til hva det en gang 

var, ble det foreslått. Hvorfor blir vi mer påvirket av menneskelige levninger, enn av 

dyrelevninger? spurte moderator. Flere av deltakerne reagerer på at det er så mye og så 

forskjellig, det er på en måte uorden. Det gjør at følelsene er sammensatte, men jeg tror ikke 

vi nødvendigvis blir mer påvirket av menneskelige levninger enn av levninger fra dyr. Ekorn 

hører ikke til i denne kategorien, fordi den ikke er menneske. Men ugreit å se også fordi den 

er iscenesatt som vått preparat, med spor etter skalpell og sytråd. Jeg er vant til å se utstoppa 

ekorn sittende på en grein, og dette kjennes veldig annerledes. Selv om det «bare» er et dyr er 

det ubehagelig å se den ute av sitt rette element, og med spor av kirurgiske undersøkelser. 

Hvis preparatet hadde blitt utstillt i et tre med nøtter ville nok det bare understreket 

kontrastene. 



34 

 

 

Foto: «Skjeletter i skapet», NTM  

En av forskerne som deltok i workshopen oppsummerte sin opplevelse og nevnte ekornet 

spesielt. Hun sa at hun erfarte et konstant identitetsskifte når både ting og mennesker ble mer 

og mer sammenfiltret. Men en ting er det å oppleve at denne eksterne likviditeten, og noe 

annet å føle det innvendig; på en måte som gjør deg utilpass i ditt eget skinn. De ulike rollene 

både i rommet og individuelt, skifter hele tiden. Historiske briller faller av, og min 

profesjonelle rolle som forsker blir utfordret når ekornet stirrer på meg hele tiden, og på en 

måte tvinger oss til å møte blikket. 
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 Etiske aspekter ved tingene og utstillinger 4.2

Som jeg viste innledningsvis, er medisinske preparater i liten grad direkte adressert i de etiske 

retningslinjene. Der behandles etiske problemstillinger, i forhold til repartiering, respekt for 

menneskeverd, og de spørsmålene ble i liten grad berørt under diskusjonene. Det er mange 

andre etiske spørsmål knytet til dette materialet, og noe av det jeg har lurt på ble diskutert i 

workshopen. Museet har en samfunnsrolle og er satt til å forvalte samlingene, men hvordan 

skal dette gjøres? Kan man egentlig eie et menneske, eller deler av et? Kan de lagres for all 

framtid? Det vil både være et plassproblem, og som det ble diskutert på workshop, et mulig 

etisk problem. Bør de kastes, destrueres eller begraves? Kan de vises offentlig, og i så fall 

hvordan bør dette gjøres? Dette er noe av det jeg har lurt på, og mange av disse temaene kom 

opp.  

Livet og døden  

Kan man bevare inn i evigheten? Teknisk er konservering problematisk, og disse preparatene 

er allerede 100 år gamle, de kan kanskje bli 200 år til. Men under andre omstendigheter skulle 

disse vært borte, blitt til jord. Av jord er du kommet… Det ble antydet at det riktige å gjøre, 

kanskje ville være å begrave dem. Men det ville være en fallitterklæring, mente moderator, 

som også påpekte at samlingen hadde vært en gave. Noe som museet hadde fått i oppdrag å 

bevare. Presten kunne nesten ikke forstå problemstillingen. Det finnes ikke noe så dødt som et 

dødt menneske, sa presten. Dette er på en måte ikke et menneske, sjelen er ikke her. Man 

sender ikke et skjelett i barnehagen, de blir ikke avfotografert med de andre barna på 

barnehagebildet. Dette ekornet spiser ikke nøtter. Presten syntes å ha et mye skarpere skille 

mellom et menneske og et dødt menneske, enn enkelte andre i forsamlingen rundt bordet. 

Tenk noen hakk fram, sa han, kropp og sjel er adskilt. Det er ikke noe problem å stille ut 

disse, men hva skal museet samle på? En brødskive? Den kan også fortelle noe om livet, så 

kunne vi tenke over brødets rolle i verden, foreslo presten. En av deltakerne reflekterer over 

hvorfor disse fostrene er så opphøyd når aborterte barn går i søpla. Det er et dødt menneske, 

men er det da mindre menneskelig, spør moderator? Det kan synes som man den gangen de 

ble samlet inn hadde en mer avklart status for embryoer, som var at de ikke ble ansett som 

mennesker. Den svenske deltakeren som jobbet med gamle embryologiske samlingene hadde 

kommet til denne konklusjonen i sitt arbeid med samlingen, og moderator antok at det var 

tilfelle i Norge også. De ble ikke ansett som liv den gangen de ble samlet inn.  
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Bevare eller begrave 

Også dag to av workshop ble dette med å begrave preparatene snakket om. Moderator mente 

at det er forskjell på om preparatene begraves eller destrueres. En av deltakerne trakk linjer til 

hva som vanligvis skjer når noen dør, og sa at ved å begrave folk på en gravlund bevarer man 

dem der, så kan man minnes personen de var. En av museets egne forskere poengterte at dette 

er vitenskapelig kildemateriale med et bestemt formål, organisert og med arkivmateriale og 

andre ting knytet til det. Hvis det hadde ligget på en minnelund, ville det blitt ødelagt både 

som medisinvitenskapelig og arkeologivitenskapelig materiale. Dessuten som 

vitenskapshistorisk forskningsmateriale og som kulturminne. En av de svenske deltakerne 

som jobbet med å fotografere en gammel embryosamling fortalte at deler av den enorme 

samlingen i Lund hadde blitt begravet. Moderator trakk fram Medicinsk Museion i 

København som hadde laget en rapport på tidlig 2000 tall som skrev at de medisinske 

samlingene var et helt unikt materiale, og at de anbefalte at det ble tatt vare på.  

Individene og kollektivet 

Det er edelt å donere kroppen til forskningen når man dør, men ligger noen her mot sin vilje? 

spurte moderator. Svaret hadde hun i grunnen selv og sa at: Museet har begge deler, ting man 

ikke vet hvorfor er der, og ting vi vet folk ikke vil at skal være der.  Unntaksvis har noen 

donert kroppen sin til forskning. En av museets forskere kunne fortelle om Patologisk 

anatomisk institutt, som ble etablert over en lang periode. Instituttet ble oppført på 1870-tallet, 

moderne biologisk medisin fikk et gjennombrudd, og de første årene havnet nesten alle som 

døde på Rikshospitalet her. Oppunder 200 lik ble dissekert hvert år, så det er en kobling 

mellom sykehuset, forskning og undervisning. Du kan følge sykdomsforløpet gjennom 

journalen, og så kan du åpne kroppen etterpå og se hva som har skjedd, og så kan du bygge 

opp en samling som dette. Rikshospitalet drev først og fremst med forskning og undervisning, 

mer enn behandling, kunne han fortelle. Så dette er på en måte forhistorien til preparatene vi 

hadde foran oss på bordet. Moderator fulgte opp og antok at det var de fattig som var på 

sykehuset. Forskeren bekreftet og sa at bemidlede folk kunne betale seg ut av det og ble 

behandlet hjemme De hadde også større sjanse for å overleve. Så det var et klassesamfunn, 

med mange fattige folk som ikke hadde økonomisk valgfrihet, hvor lovhjemlene var diffuse, 

og utdanning av leger, samt at etableringen av et helsevesen var viktig. Så da blir det jo et 

etisk spørsmål, var det riktig å gjøre disse tingene? spør han. En annen av museets forskere 

oppsummerer at det er noe med det individuelle og kollektive. Disse har vært individer donert 
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eller tatt fra et fattig samfunn, og så har de blitt del av en samling for forskning og 

undervisning. Så har det havnet her på museet under flyttingen av Rikshospitalet, og vi har 

påtatt oss det kollektive ansvaret å samle på kulturen. Forskning og undervisning på slike ting 

var også på en måte et kollektivt anliggende den gangen, så det er det mye av det samme men 

individene har kommet i en helt ny setting. 

Utstillingsetikk  

Hvor går grensen for utstilling? spurte en av de svenske deltakerne. Det finnes en 

utstillingsetikk som handler om hva utstillingen gjør med folk som ser den. Moderator mente 

at fostrene stammet fra en tid  og en sammenheng hvor de ikke ble sett som problematisk, de  

ble ikke sett på som liv. Derfor er det ikke så farlig å vise disse tingene. Men det kan dere ta 

stilling til, sa hun. En deltaker som jobbet på anatomisk institutt fortalte at en del av de gamle 

preparatene som var utstilt i disseksjonssalen hadde de vært nødt til å ta vekk, fordi noen 

gravide studenter reagerte på det. Så nå bare ligger det der uten at vi vet hva vi skal gjøre med 

det. Moderator  sa at det å være nær materialet fysisk gjør noe med videre tenkning og 

kunnskapsproduksjon, og mente at derfor var det viktig at matereialet var offentlig 

tilgjengelig. Hva syns dere andre? Gjenstandskonservator fortalte at i Medicinsk museion i 

København hadde kommet kommet fram til at materiale som var eldre enn 75 år var greit å 

vise fram. Deltakeren fra anatomisk institutt sa at de hadde hatt mange diskusjoner på jobben, 

men dessverre ikke kommet så langt som i Danmark. Her ble inntrykket av at de etiske 

retningslinjene ikke var helt klare i forhold til denne typen materiale i museet forsterket, fordi 

tingene er sammensatte og betyr forskjellige ting i ulike sammenhenger. Men mitt inntrykk er 

at den etiske diskusjonen også er velkommen i museet, slik at folk som er i befatning med 

dem stadig vil involvere seg i samlingen og definere hva den betyr. At ingene ikke gjemmes 

vekk i magasinene men settes på dagsorden og diskuteres, og forskes på. 

Det ble diskutert om man følte omsorg eller avsky i møte med samlingen. En av deltakerne 

har bakgrunn som kunsthistoriker, og hun sa at hun fikk en utrolig sterk motbydelighetsfølelse 

når hun kom inn i rommet og så de menneskelige levningene utover bordet. Men, sa hun, 

samtidig har jeg jo en hang til det groteske, så jeg burde komme over det. Men en del av meg 

vil ikke overvinne denne følelsen fordi jeg vil beholde avstanden. Hvis jeg hadde kommet 

nærmere ville jeg kanskje føle omsorg, og det ville blitt så trist, sa hun.   
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Det ble også stilt spørsmål om vi trenger tabuer. Arkeologen mente det var greit at noen ting 

var tabu, at det ikke ble sett men holdes skjult. Her ble det diskusjoner. En annen mente at det 

var mer problematisk eller provoserende at man tenker på å skåne beskuerne. En ting er å ville 

beskytte det utstilte individet og etterkommerne, men ikke at det er viktig å holde avstand til 

døden og alt som har med den å gjøre. Det å vise fram døden i form av levninger er bare 

positivt, mente han.  

I forbindelse med diskusjonen om hvordan samlingen kunne aktiveres i forhold til publikum, 

ble interesse for det makabre snakket om. En av forskerne undret på om museene utnyttet 

denne tiltrekningen som mange har for grusomme ting, til å øke publikumsbesøk, og brukte 

begrepet «dark tourism». Det museet gjør er å rekontekstualisere tingene hele tiden, så det 

som har blitt gjort her med å samle alt på et sted, er på en måte litt for sterkt. Museet står fritt 

til å lage en utstilling som ser ut som et «freakshow», men det går også an å bruke materialet 

på en måte som fremhever objektet. For det er ikke bare objektet som gjør det, det er også hva 

de er en del av, sa hun. En annen av museets forskere så på tingene samlet på en litt annen 

måte. Han sa at det kjentes trygt både for museet og gjenstandene. Når de står sammen som 

de  ble samlet, er de som individer del av en gjeng. Museet kan si at denne samlingen fikk vi 

fra Rikshospitalet, den kom hit, og sånn ser den ut. Freakshow eller ikke, det er sånn det er. 

Men skal man tenke utstilling så må vi ta ut enkeltindividene og kontekstualisere på en eller 

annen måte i forhold til publikum, og se hva det gjør da. Moderator forsøkte å samle trådene, 

og konkluderte med at det ville bety at museet da ville ta mere av ansvaret. Det er meningen 

at publikum også skal involveres i samlingen. Hvor sterkt utstillingen påvirker folk, vil 

avhenge av hva vi gjør, sa hun. Det ble ikke konkludert med at det var uetisk å skulle vise 

fram alle tingene for publikum,  men at det kunne skape sterke følelser og reaksjoner. Det 

kunne også være en god ting, mente flere. Moderator ba oss om å tenke på hvordan og 

hvorfor vi ville stille ut tingene når vi så skulle bygge utstilling.   

 En liten utstilling 4.3

Etter om lag to timer i workshop ble vi delt inn i tre tilfeldig sammensatte grupper. Vi skulle 

velge ut noen gjenstander fra samlingen, og lage en mini-utstilling. I programmet for dagen 

var det satt av tre kvarter til å velge ut ting og lage utstilling, og 10 minutter til hver av 

gruppene til å presentere idé og resultat. Vi hadde blitt delt inn i tre tilfeldig sammensatte 

grupper. Det var veldig kort tid, så det ble nok ikke reflektert eller diskutert så mye i gruppene 
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før valg ble tatt. Utstillingene ble kanskje bare videreføring av temaer som hadde blitt snakket 

om tidligere på dagen, og resultatene speilet de som var med i gruppa sine favoritt-temaer. 

Hjerner som ligger i sprit var det mange av på bordet. De hadde blitt diskutert som preparat, 

men ingen av gruppene valgte å bruke dem i mini-utstillingen, den første dagen. Hjernene var 

muligens ikke de av gjenstandene som ropte høyest. Konservator var den som måtte flytte 

gjenstandene fra det lange bordet hvor gjenstandene var samlet, og bort til det lange bordet 

inntil veggen der vi skulle lage mini-utstillingen. Hun delte også ut hansker slik at alle kunne 

ta på tingene og skyve dem rundt på utstillingsbordet. Det at vi hadde oppholdt oss i dette 

rommet med de medisinske preparatene og diskutert i mange timer, gjorde at deltakerne var 

ganske slitne i hodet når «utstillings-byggingen» tok til. Det har nok også farget valg av 

gjenstander og konsept. 

Trofé, peishyllepynt, vått og tørt  

En av utstillingene handlet om materialiteten ved gjenstandene, og om å flytte tingene til en 

annen kontekst. Eller for å si det på en annen måte, tingenes stadige skifter av identitet. På 

utstillingsveggen bak tingene hadde gruppa hengt bilder av dyrehorn som jakttrofé. De hadde 

valgt ut to gjenstander til utstillingen, det ene er en utstrakt arm i form av knoklene fra over- 

og underarm og en hånd. Det ser for meg ut til å være en normal arm fra en voksen person, 

uten tegn på sykdom eller deformasjon. Den andre gjenstanden var et vått preparat fra retts-

medisinsk avdeling; et firkantet glass med en avkappet finger og hud med kulehull, plassert i 

det samme glasset. Utstillingsteksten ligger i forkant av gjenstandene som stiller fire konkrete 

spørsmål direkte til beskueren. «Hvem ville du helst tatt i hånda? Bløtt og vått eller hardt og 

tørt? Hvilken ville du hatt på peisehylla? Med eller uten lakris?». Utstillingen peker på 

tingenes verdi, som for innsamlere var som å samle på de spesielle tingene som et trofé for en 

jeger. Et samleobjekt man kan sette på peishylla. Den peker også på at den som ser 

gjenstandene nå, tillegger dem ulik verdi, som mer eller mindre uhåndterlig – og her mener 

jeg i ordets rette forstand. 

Den gode (liv)mor  

Den gruppa som jeg kom med i bestod av moderator, presten, etnologen og meg selv. Vi 

valgte raskt ut noen våte preparater, uten å ha tenkt nøye gjennom konseptet først. Presten tok 

en aktiv rolle i gruppa, og hadde med seg dagens diskusjoner over i utstillingen vi skulle lage. 
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Til å begynne med hadde vi valgt ut fire preparater, men «ga» ett av dem til gruppa med de 

rareste ting. Teksten til utstillingen var hengt opp på veggen og lå ved siden av gjenstandene. 

I senter for utstillingen, plassert på en 15 cm høy oransje boks var et preparat med en livmor 

med eggledere. Denne gjenstanden skulle representere den perfekte mor, og opphavet til de 

blivende fostrene og barna. Teksten på veggen ved siden av var: «Hva er et menneske?». Til 

høyre for livmora var preparatet med trillingene, og foran dem var en tegning av en 

bursdagskake med tre lys, og sju lapper med strekmenn som skulle illustrere fosterpreparater, 

gjestene i bursdagsfeiringen. Ved trillingene sto teksten: «Hvor er kaka vår?» Et stykke fra 

«selskapet» til venstre sto et fosterpreparat som inneholdt et foster med åpen hjerne, altså som 

så ut til å mangle skallebein. Gjenstandsteksten var: «(Hvor er mora di?)», Øverst på veggen 

hang teksten: «Den perfekte mor?». I bakgrunnen til høyre var en forminsket kopi av posteren 

med bilde av Katti Anker Møller og preparater i barselhjemutstillingen. Ideen var å lage et 

bursdagsselskap for å minne om livet, og å understreke noe om liv og død. Neste dag i 

workshop tok moderator opp igjen denne utstillingen til diskusjon om utstillingsetikk. En av 

deltakerne mente det var ganske hardt å spille på omsorgsfølelsen til beskueren, men at det 

allikevel ikke trengte å være feil å gjøre det.  

De rareste ting  

Den tredje utstillingen hadde iscenesatt gjenstandene med noen enkle utstillingseffekter, ved å 

legge et stykke sort tykt bomullstekstil på bordet under gjenstandene, som ramme på 

utstillingen. Det ble valgt ut tre ulike glass med våte preparater, men alle glassene er like 

høye. Alle tre er sterke, voldsomme visuelle uttrykk.  Til venstre et fosterpreparat med gråblå 

hudfarge og sterk blåfarget veske, muligens et spritpreparat som har blitt misfarget over tid. 

Preparatet er et eksempel på foster utviklet utenfor livmor og er egentlig for stort til å være i 

glasset. På bunnen er livmoren med fosteret sittende ved siden av. Fordi det er trangt i glasset, 

er det ikke plass til å være i fosterstilling og fosteret er vendt forover med knærne pekende 

utover. Den ene armen ut fra kroppen, og den andre liggende over magen. Hodet er lent 

bakover og munnen er åpen, og for meg ser det nesten ut som det roper. Preparatet i midten er 

også et foster, prepareringsvæsken er blank, men på veggen bak preparatet er det satt et stykke 

rødt papir som gjør at væsken ser rød ut. Fosteret som er nokså stort fyller hele det 

sylinderformede glasset. Kroppen er nesten ferdig utviklet, men bakhodet og hjernen mangler. 

Hodet er så deformert at det er vanskelig å beskrive, men det kan se ut som at munnen er 

åpen. Mage og brystparti er tydelig snittet opp og sydd igjen. Det tredje preparatet er ekornet, 
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og prepareringsvesken er gulfarget. Ekornet som er sett forfra har alle labbene ut til siden som 

et flyveekorn i svevet. Snuten peker oppover og øynene er åpne. Det hadde i likhet med 

fostret i midtten spor etter skalpell og sytråd. På bordet foran preparatet et det en 6-7 cm 

kubeformet tre-kloss på et stykke rød filt. Omkring kuben er det plassert noen 3d-printede 

menneskefigurer. Det er litt usikkert hva gruppa tenkte, men figurene og klossen er nok enten 

en beskrivelse av hvordan folk bruker utstillingsrommet, hvor klossen illustrerer en montre 

med menneskelige levninger. Hvis ikke de er der som en del av utstillingen. Men uansett er 

det preparatene som har den viktigste jobben i denne lille utstillingen. Visuelt er det hva jeg 

kaller de rareste, eller de mest kuriøse tingene i samlingen. Det var kanskje nettopp derfor de 

ble valgt i utgangspunktet. Utstillingens estetisering av objektene med fargene blå, rød og gul, 

og det sorte molton-underlaget lagde en ramme som skapte avstand til subjektene som er inni 

glassene. Når man så tar et skritt nærmere er det de som påvirker meg mest, og de gir meg 

mange følelser samtidig. Det blå fostret og det røde preparatet står i sterk kontrast og er veldig 

langt fra mitt indre bilde av et foster. Forbindelsen til freakshow eller kuriosa kabinett er også 

et aspekt ved denne utstillingen, selv med så få gjenstander. 

 Oppsummering 4.4

I analysene av mine observasjoner av workshopen med «museumsprofesjonelle», har jeg 

gjennom nærværsteoriene vist at den store mengden gjenstander og tingenes ulikhet har vært 

med på å forme vår oppfattelse av tingene i rommet. Teorier om tingenes materialitet har vært 

viktige i forhold til hvordan tørre og våte preparater har blitt snakket om som mer eller mindre 

håndterlige gjenstander. Deltakernes bekymring for hvordan det ville oppfattes av publikum 

hvis man viste fram hele samlingen i utstilling, viser at de museumsprofesjonelle er opptatt av 

utstillingen som metode for å uttrykke mening: At utstillingen da ville virke som et 

«freakshow», og museet ville miste sin troverdighet. Det at de etiske retningslinjene ikke 

definerer hva som menes med respekt og menneskeverd, gjør at de ikke kan brukes i noen 

særlig grad av museene til å vite hvor den etiske grensen går. Men det virker som det også er 

en fordel for museene at retningslinjene ikke passer så godt til kategorien medisinske 

samlinger, fordi gjenstandene da kan tas fram igjen og diskuteres. Gjenstandenes stadige 

skifter mellom å være objekt, til å bli subjekt, og aktørenes flyktige identitet har blitt tydelig 

gjennom Albertis teorier. «Skjeletter i skapet» på NTM hadde åpnet opp for undersøkelser, 

undring og samtaler rundt noen spektakulære ting sammen med kolleger og 
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samarbeidspartnere. Dette har jeg studert og beskrevet. Men jeg ønsket også å finne ut hva 

publikum, tenker om disse tingene. Analysen av intervjuet med publikum, kommer i det 

påfølgende kapittelet. 



43 

 

5 Analyse av intervju med publikum  

I dette kapitlet skal jeg beskrive fokusgruppe intervjuer med informantene som representerte 

publikum på museet. Jeg vil også beskrive hvilke tanker som ble diskutert, og hvilke følelser 

deltakerne uttrykte i møte med preparatene. Jeg vil bruke de samme materialitetsteoriene som 

jeg redegjorde for i innledningen til kapittel 4. I tillegg viser jeg til Stephen Weil for å peke på 

publikums rolle i museet. Han skriver at museene har en uendelig variasjon av uttrykk og 

befinner seg i et felt med uklare grenser. Publikum som besøker museet er heller ikke en klart 

definert gruppe, og museets budskap oppfattes forskjellig fra person til person. Han skriver 

videre at relasjonen mellom museum og publikum er inne i en revolusjonerende 

endringsprosess hvor maktbalansen mellom dem reforhandles (Weil, 1997, s. 257). Han 

hevder at i nær framtid vil museene være ideologisk nøytrale samfunnsinstitusjoner, 

tilgjengelig for samfunnet som et instrument for å nå felles mål. Museene har vist seg å være 

bemerkelsesverdig fleksible instrumenter som forteller komplekse historier som trigger 

minner, vekker vår fantasi og fremmer forskertrang (Weil, 1997, s. 260). Det er 20 år siden 

Weil skrev dette i en artikkel. I dag er det idealet i de fleste museer i vesten, mye på grunn av 

UNESCOs internasjonale konvensjoner. Slike tanker er bakgrunnen for at NTM og andre 

museer åpner opp for publikum til å delta i diskusjoner og aktiviteter for å være deltakere i 

den samlede kunnskapsproduksjonen som museet er møteplass for. 

 Sesjonene med publikum 5.1

Første gruppe var 3 jenter og læreren som jeg hadde kontaktet en uke tidligere. Samtalen gikk 

lett og de virket interesserte bidra med. Da det kjentes ut som vi var ferdig spurte jeg om det 

var noen spørsmål, eller om de hadde noe å tilføye, det hadde de og samtalen fortsatte noen 

minutter til. En av jentene ville også ta bilder av displayet tilslutt, noe jeg sa ja til. Vi holdt på 

i 38 minutter. Den andre gruppa bestod av fire jenter og en gutt. Det var også en lærerstudent, 

men han valgte ikke å delta i diskusjonen som oppsto rundt preparatene. Jeg hadde ikke vært 

klar nok når jeg introduserte meg og prosjektet, i forhold til at også læreren kunne delta i 

samtalen. De kom rett fra en 45 minutters omvisning, og jeg var litt ør, da det var få minutter 

mellom de to sesjonene. I etterkant føltes det som om denne samtalen ikke ble så god som i 

den første gruppa. Opptakene jeg gjorde viste at det også var spennende tanker som kom fram 
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i denne andre samtalen som kun varte i 28 minutter. Jeg noterte ikke under samtalene, men 

deltok og prøvde å få med meg alt.  

Tidligere hadde jeg laget en intervjuguide, som er lagt til som vedlegg i denne oppgaven. 

Denne var ment som et dokument jeg kunne holde meg fast i under intervjuet for å kontrollere 

at jeg var innom de temaene jeg hadde tenkt å snakke om. Det sto også en introduksjon til 

temaet som jeg leste opp etter at vi hadde satt oss ved bordet. Her står det:  

«Skjeletter i skapet» er et av de pågående forskningsprosjektene ved dette museet og 

handler om å prøve å forstå, bruke og ivareta humant materiale i museumssamlinger. I 

utgangspunktet har disse samlingene vært del av en vitenskapelig praksis som ville 

systematisere menneskekroppen gjennom innsamling av det normale, det syke eller 

det uvanlige mennesket. Den delen av museets samling med humant materiale jeg vil 

undersøke i min masteroppgave består av 11 preparater, som er forseglete glass med 

embryoer og fostre nedlagt i sprit. De ble vist i en utstilling åpen for publikum for 100 

år siden, og jeg ønsker å finne ut mer om hvor de kommer fra, hvem de har stått i 

forbindelse med før og etterpå. Hvordan skal man forstå disse problematiske 

gjenstandene? Kan man egentlig kalle deler av et menneske for en ting?»  

Spørsmålene jeg hadde satt opp ble ikke lest opp, fordi jeg ikke ønsket å lede deres tanker for 

mye.  

Det at vi satt rundt bordet på samme nivå, kunne studere preparatene i midten på lik linje, og 

hadde øyekontakt med de andre deltakerne i diskusjonen var viktig. Meningen var å finne ut 

hvordan publikum forholdt seg til disse tingene. Vi skulle utforske noen ting sammen, og jeg 

ønsket at samtalen kunne gå fritt. Riktig nok hadde jeg mer kunnskap om ulike aspekter ved 

menneskelige levninger i medisinske samlinger. Denne kunnskapen brukte jeg til å utforme 

eksempler på mulige tolkninger, og til å lufte problemstillinger i de to publikumsgruppene. 

Mange av begrepene i intervjuguiden er nokså ladet, kanskje fordi dette var måter preparatene 

hadde blitt omtalt av enkelte deltakere i workshopen jeg hadde deltatt i.  

Flere ganger underveis i samtalene med publikum formidlet jeg at det ikke fantes en fasit, 

men at det for en stor del dreide seg om følelser i møtet med gjenstandene. Videre at jeg ville 

utforske tingene sammen med publikum, og å se hvilke tanker de kunne utløse. Ville det være 

store sprik mellom meninger hos deltakerne i mine grupper, altså publikum og mellom disse 

og de «profesjonelle» i workshopen? Det ville vært enklere for analyseringsarbeidet å strengt 

holde seg til et spørreskjema, intervjuene etterpå ved å lete etter ulikheter og sammenlikne 

svar men samtidig ville det kunne føre til og at vi gikk glipp av elementer som deltakerne 
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syns var viktig. Jeg hadde ønsket å ha et samtaleintervju hvor statusforskjellen på informanter 

og meg som intervjuer og forsker ikke var viktig. Jeg ville at vi skulle diskutere på samme 

plan, men ser gjennom analysen av intervjuene at elevene som representerte publikum, så det 

på en annen måte. Et element var aldersforskjellen, et annet var at jeg ble definert som 

museets stemme, altså at jeg var på hjemmebane og hadde fasiten. Et tredje var at intervjuet 

minnet veldig om en undervisningssituasjon, selv om jeg ønsket å være ordstyrer kan de ha 

sett på meg som en slags lærer. 

Preparatenes tekst 

Det er grunn til å tro at den menneskelige levningen, og elementer fra prepareringen, som 

glass-sylinder, monterings-plater med snorfester, prepareringsvæske og forseglingsmetode, 

samt en gulnet etikett med tekst som var limt direkte på glasset i front, er opprinnelig. Teksten 

på etiketten er som følger, og ble referert til ved flere anledninger gjennom intervjuet. Her har 

preparatene fått nummer fra 1-3, og jeg vil senere i teksten referere til disse.  

1) Menneskefoster, Misfoster ca 6 mnd.,  

2) Menneskefoster liggende i vannhinnen, 4 mnd. og  

3) Uterus, voksen kvinne.  

I intervjuene ble ikke annen tekst som var festet til, eller skrevet direkte på gjenstanden ble 

kommentert, og muligens oversett av informantene, men er også spor etter aktører som har 

vært i berøring med preparatene. Alle preparatene har datomerket, målestrek-nivå for 

prepareringsvæske, som indikerer hvor mye som er fordampet siden 13/7-16. Preparat nr 1 

har også ny målestrek og dato 31.1.17, som tyder på at konservator har laget ny merking i 

forbindelse med at preparatet ble hentet fram til denne sesjonen. Ifølge merkingen kan jeg 

observere at henholdsvis 1, 7 og 10 mm væske har fordampet de siste seks månedene.  

Disse tre preparatene som representantene for publikum fikk møte under intervjuet, ligger 

også åpent tilgjengelig på Digitalt museum sin bildebase, med nummer NTM 22525, NTM 

22526 og NTM 22601.  
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 Preparat som ting, objekt eller subjekt 5.2

Misfoster 

I det påfølgende vil jeg beskrive hva analysene av intervjuene med publikum mente om 

gjenstandene vi hadde forran oss på bordet, og beskrive samtalene vi hadde rundt dem. En av 

elevene i spurte om betydningen av ordet «misfoster» da jeg leste hva som sto på etiketten. 

Jeg forklarte at det hadde vært noe galt med fosteret, at det ikke var friskt. Læreren reagerte 

på ordet «misfoster», og at det var litt vanskelig å se gjennom «spriten» og flere lag glass å se 

at det var noe galt med fosteret. Hun sa at da så hun bort fra at hjernen lå utenfor skallen, og 

at hun bare så et perfekt lite menneskebarn. Vi snakket om at det syntes å ha mistet sin 

medisinske betydning, til å være et skjellsord i dag. I den andre gruppa leste gutten teksten 

«Misfoster», og da fulgte jeg opp med å si at det ikke var et vanlig begrep lenger, og at det 

betød at det ikke var friskt. Så tilføyde jeg at den sannsynligvis ikke levde etter fødselen. Som 

Alberti hevder, varierer tingenes mening over tid og rom, men også ut fra hvem som ser. 

Relasjonen mellom ting og beskuer er kulturelt betinget, i kombinsjon med hvordan 

gjenstanden er fremhevet i utstillingen, samt beskuerens minner og følelser. Dermed vil 

gjenstandenes betydning være fleksible og ustabile (Alberti, 2005, s. 569). Teksten viste at det 

var et gammelt preparat, som brukte ord som ikke er i bruk lenger på den måten. Gutten forsto 

ikke hva som mentes med ordet, læreren likte ikke at det ble brukt fordi hun forbandt det med 

noe negativt, og jeg prøvde å forstå hvordan de som lagde preparatet hadde tenkt når etiketten  

ble skrevet. 

Livmor 

Læreren spurte hva det sto på etiketten til det tredje preparatet, fordi hun ikke kunne se det fra 

der hvor hun satt. Da jeg leste opp Uterus, Voksen kvinne, oversatte hun det til livmor. Uterus 

er fremdeles et vanlig medisinsk begrep, og i den andre sesjonen ble begge begreper brukt om 

hverandre. Når jeg spurte om det kjentes annerledes å forholde seg til dette preparatet i 

forhold til preparatene med fostre, svarte læreren sa det kjentes ulikt fordi det å donere 

kroppen sin til forskning var noe personen kunne gi sin tillatelse til på forhånd. Dette hadde 

hun tydeligvis tenkt på før, og fortalte at når hun døde skulle hun gi vekk de delene som 

kunne brukes til organtransplantasjon, så kunne de forske på resten. Da ville det være helt 

greit, fordi hun hadde gitt tillatelse på forhånd. To av jentene sa seg enig, og tilføyde at det 
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ikke var så greit med fostrene fordi de hadde vært levende før. Dette med forskjell på levende 

og ufødt ble ikke diskutert, men tolker utsagnet dithen at, et helt legeme er en person, men at 

en kroppsdel ikke er det.  

I den andre gruppen snakket vi ikke om livmor i det hele tatt, annet enn at jeg nevnte at det 

ene var en livmor fra en kvinne. Hvorfor samtalen ikke kom inn på å snakke om preparatet 

med livmor, eller å sammenlikne kroppsdel med foster og følelser rundt det, vet jeg ikke. Det 

var noen forskjeller på de to gruppene, selv om de kom fra samme skole og gikk på helsefag 

alle sammen. Den første gruppa hadde en lærer med som var aktiv i samtalen, og de var færre 

enn den andre gruppa. Men det viktigste var kanskje at vi var mer slitne. Jeg hadde akkurat 

ledet samtalen i den første gruppen,  de hadde vært på omvisning, så vi var nok mindre 

fokusert alle sammen. Noe ble gjentatt, og noen ideer fra første samtalen ble eksempler i den 

neste, og noe blir utelatt. Sesjon to begynte også med å lese på etikettene, men etiketten på 

preparat 3 ble ikke lest opp. 

Menneske eller ting 

Andre temaer som ble tatt opp og muligens noe motstridende meninger som kom til syne var 

at det vi hadde foran oss på bordet ikke kunne kalles en ting, at det var et menneske, samtidig 

som det lignet en voksfigur, og kunne like gjerne vært det. Jeg spurte om hva det første som 

slo dem når de så fostrene var, og læreren sa at hun ikke helt tok innover seg at de var «ekte». 

En av elevene sa da at hun hadde trodd at de var «uekte». Læreren tenkte det var et slags 

forsvar. De syns ikke det gikk an å kalle disse gjenstandene for ting, fordi de hadde vært 

levende før. I den andre gruppa var det gutten som tok ordet først. Han sa han syns det var 

kult å se. At det går an å bevare dem såpass bra, det syns jeg er litt tøft, sa han. Jeg fulgte opp 

med å spørre om han mente det at det var gammelt, at det hadde blitt bevart så lenge. Da 

svarte han: «At det går an, på en måte. Å ha noe på glass». En av jentene sa seg enig og 

tilføyde at hun ikke følte noe spesielt, men at det var gøy å se. En av de andre jentene sa at det 

ikke føles «ekte», og en annen jente sa at hun synes det bare så ut som det var lagd i voks. 

Flere sa seg enig, og en tilføyde, jeg føler ikke noe. Det bare er som det er, ikke ekte, da. En 

jente som ikke hadde sagt noe enda, sa at det er litt rart å tenke på at det er ekte, for man ser 

ribbeina, og alt. Nå var det som de begynte å se mer nøye etter. De studerte preparat nr 2, og 

spurte om det var et foster også. Da svarte jeg at det er et 4 mnd gammelt foster inne i 

fosterhinnen. En av jentene sa at hun ikke klarte å se det, og gutten sa, kom her så ser du. Slik 
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jeg ser det var de interessert i å delta, men at de på en måte ikke klarte å ta inn over seg at det 

var menneskelige levninger. Læreren formulerte at det hadde med forsvar å gjøre, og at dette 

hadde sammenheng med glasset og prepareringsteknologiens egenskaper.  

Visualitet 

 Når jeg spurte om noe var verre å se på enn andre, pekte en av jentene på preparat nr 1. Jeg  

spurte om det var fordi man kunne se at den ikke var frisk. Hun svarte ja, men også fordi man 

kunne se at det skulle bli et menneske. Læreren sa seg enig i dette. Dette preparatet trengte 

ikke tekst for å klargjøre at det dreide seg om et menneskefoster. Senere når vi snakker om 

prepareringsteknologi, trakk jentene fram at det er litt spesiellt at man har lagt foster på glass 

på den måten og tilføyde at det er nesten som å se det på ultralyd. Mot slutten av første sesjon 

var det som jentene begynte å se nærmere på preparatene. En av jentene sa, hun kunne se at 

det var forskjellig farge på væsken, og lurte på hvorfor preparatet nr 3) hadde gulerer væske. 

Jeg foreslo at det kunne være kommet litt blod i, og det trodde hun også kunne være 

forklaringen. To av jentene oppdaget at det er stykker av glass oppi preparatene og spurte meg 

hva det var. Jeg fortalte at det har vært brukt for å montere fostrene, slik at de lå i riktig 

posisjon, og ikke fløt fritt rundt i glasset. Jeg gjorde dem også oppmerksom på de små 

snorene som var fostrene var festet med. Å, så de har gjort det for at de skal se dem ordentlig, 

resonerte den ene jenta. Også i den andre gruppa la en av elevene merke til glasset, og jeg 

fortalte om hvordan de hadde blitt montert for at det skulle være lettere å se. Jeg fortalte at de 

hadde blitt brukt til undervisning. Senere i samtalen sa en av jentene at hun ikke kunne forstå 

hvorfor man har putta dem i glass, i det hele tatt. Jeg gjentok at de hadde vært for å vise og 

studere, og at dette var den tidens måte å gjøre dette på.  

Gammelt preparat 

Det at det er gamle preparat gjør at vi aksepterer det på en annen måte, sa læreren. Hun sa at 

om det hadde stått et preparat med et foster fra 2016 ved siden av, hadde det føltes verre. Vi 

lager litt avstand fordi det er gammelt, kanskje, sa hun tilslutt. Jentene mente ogå at det var 

viktig å bevare gjenstanden som den var, så man kunne se hvordan man gjorde før. Senere når 

vi snakket om hvordan å best ta vare på det, fortalte jeg at glassene ikke var helt tette. Dertfor 

var det et problem med fordamping av væske. Alle informantene mente at det var viktig å 

bevare glasset som det var, uten å forandre på noe. At den visuelle helheten var viktig. Slik 
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jeg så det begynte jentene etterhvert å se at de ikke bare så på et foster, men at de også så på 

objektet, og en medisinsk praksis som viste seg i objektet. Camilla Mordhorst hevder at det 

mentale og materielle henger sammen, i forståelsen av materialiseringen som en evig prosess. 

Disse er tilsynelatende motsetninger som samhandler i dynamiske forløp (Mordhorst 2009, s. 

133). Alle bærer med seg kroppslige erfaringer og mentale bilder i møte med gjenstanden som 

er med på å forme opplevelsen. Samtalen gikk videre mot å snakke om at de kunne være laget 

for å sammenlikne størrelse, til å vise foserets utvikling. Jeg fortalte at de kunne bli stilt ut på 

en måte som gjorde at man nesten tenkte at det var det samme fosteret som vokste og ble 

større, som stillbilder av en utvikling, illustrert i en bok. Læreren fortalte at slike dokker 

hadde de på skolen, og en livmor med plastikk-fostre i økende størrelse. Det at disse elevene 

har sett disse plastikk fostrene kan ha vært bakgrunnen for at gutten i gruppe to trodde han 

hadde sett fosterpreparater før, eller at noen av elevene ikke syns forstrene så ekte ut, at de var 

laget i voks.  

Nysgjerrighet 

Læreren syntes at preparatenes historikk var viktig i forhold til formidling i utstilling, for da 

kunne flere være interessert, og at man så dem for en grunn. Og man får vite hvorfor de står 

der, la en av jentene til. Alle er enig. For det må ikke bare være av nysgjerrighet, det har litt 

med respekten for det levde liv å gjøre, sa læreren. Senere trakk hun fram at nysgjerrighet 

også kan være positivt. Vi som er opptatt av helsefag er kanskje mer opptatt av anatomi og 

fysiologi enn gjennomsnittet av befolkningen, sa hun. Så for oss er det mye å lære, også i et 

historisk perspektiv. Læreren har tydeligvis vært på NTM med grupper tidligere, og trakk 

fram «Maren i myra» som eksempel på en menneskelig levning som er utstillt. Det er helt 

uproblematisk for meg, sa læreren, og tilføyde at det egentlig var ganske spennende. Hun 

tenkte høyt og lurte på om det var greit for henne fordi «Maren» var voksen og ikke et foster. 

Like etterpå snakket hun om at i omvisningen «Rent og urent», brukes hun til å fortelle en 

historie. Hun kom tilbake til at hvis det var stilt ut for en grunn så er det greit. Slik jeg forstår 

det hun sa, er at det handler om ulike blikk. At det var forskjell på å peke og glane, og på å se 

for å lære noe om hvordan man tenkte før.  

En av jentene sa at hun ikke trodde de tenkte på samme måten som vi gjør nå, den gangen. 

Jeg sa meg enig og hun fortsatte: de tenkte ikke at det var feil eller galt. De tenkte nok at dette 

må vi ta vare på, sånn at de som kommer etter kan se hvordan det er. Jeg følger opp med at 
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legene ville vise hvordan fosterutviklingen foregikk. Hun ble ivrig og sa: det var jo sikkert 

sykt kult, den gangen, at de fikk se at det fantes noe sånt. Nå tenker vi at det er litt trist, men 

jeg tror ikke de gjorde det den gangen sa hun til slutt. 

I den andre gruppa sa en av jentene at hun syntes det hadde blitt litt sært å stille ut mange 

sammen. En av de andre sa at da hadde det sett ut som barn ble drept og putta på glass. At det 

ikke var noe særlig å føde før i tida. De snakket om at det var verre å se et stort friskt foster 

enn et som var sykt. Jeg sa at det var gamle preparater, og at disse ikke hadde levd nå i noe 

fall, og spurte om det hjalp å tenke at det var gammelt. Den ene jenta svarte at hvis det var et 

friskt foster, hjalp det ikke at det var gammelt. Det hadde jo blitt tatt fra livet.  

I forhold til eierskap til tingene snakket elevene i den andre gruppa om at det måtte være 

museet som samlet på disse tingene. Hvis det ikke var plass til tingene, kunne de selge dem til 

andre museer. En av de andre jentene sa at det sikkert var mange som ønsker å ha det i en del 

av samlingen sin. Men det ville vært litt sært om vanlige folk skulle hatt det hjemme i stua si, 

sa en av jentene. Hun tilføyde at det ville vært ekkelt, at det virket som det var en «creepy» 

person som var avhengig av det. Slik jeg tolker det som blir sagt, så er de klar over at man ser 

ting på forskjellige måter, både historisk og at det kan være ulikt fra person til person. De 

syns også at motivasjonen for å se på kan være bra, og den kan være dårlig. De så at det var 

etiske problemstillinger knytet til å vise fram tingene.  

Begrave eller bevare 

Senere når vi snakket om det ville være riktig å begrave eller bevare preparatene mente 

ungdommene at museet måtte bevare dem for å vise hvordan man gjorde før. Da kunne man 

kanskje finne ut hva som hadde skjedd, sa den første jenta. Som jeg ser det snakker hun først 

om preparatet, eller objektet, så om «mennesket» eller subjektet. Man kan ikke kaste noe som 

er ferdig, sa klassevenninnen. Slik jeg tolker dette siste svaret er at hun går tilbake til å snakke 

om objektet og den historiske praksisen det er en del av. Når jeg senere introduserer tanken 

om at museet samler på for mange ting, og kan få problemer med lagringsplass, foreslår 

jentene at museet kan gi dem til de som studerer medisin. Men hvis det hadde vært et større 

kunne jeg tenkt at det skulle begraves, men ikke når den er såpass liten. Den er ikke ferdig 

utvikla, sier den ene jenta, og jeg blir klar over at det hun snakker om ikke er preparatene 

lenger. Hun tenker i forhold til spontanabort tidlig eller sent i et svangerskap. Slik jeg tolker 

det hun sier, tenker hun at et stort foster eller en dødfødt unge må begraves, men hvis det er et 
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lite foster som ikke kunne klart seg, da hadde det vært etisk forsvarlig å lage et perparat av 

det.  

Utstillingsetikk 

Når jeg spør om de syns at museet skal stille dem ut for publikum, brukes den historiske 

praksisen de er del av som argument for å stille dem ut. Jenta sier at hvis de har en historie, 

kan de stilles ut. Jeg spør da om det skal stå sånn at alle kan få se, og hun svarer ja. Når jeg 

følger opp med: «Barn óg?», blir venninnen usikker og sier at det kanskje blir for sterkt. Da 

ville man kanksje få en del spørsmål som er vanskelig å svare på, tilføyer hun. Jeg foreslår at 

museet kunne vise det for forskere og folk som er interessert. Læreren mente at det kanskje 

ikke bare skal stå åpent, så alle bare plutselig ser det. En av jentene sier da at det er noe litt 

trist eller mystisk ved det på en måte. I den andre gruppa syntes de at det kunne stå åpent i en 

egen avdeling på museet, sånn at de som ville kunne se. Slik jeg forstår det som blir sagt 

mener de at det ikke er helt uproblematisk å stille ut menneskelige levninger. At museet må 

være bevisste på hvordan og hvorfor de gjør det, men at publikum selv klarer å bestemme om 

de vil se, eller ikke. Det at det kom så ulike svar fram i de to gruppene kan ha nær 

sammenheng med mine oppfølgingsspørsmål. Et annet premiss som var ulikt i de to gruppene 

var at første gruppen kom rett inn til fokusgruppeintevjuet når de kom til museet, mens den 

andre gruppen alt hadde vært på omvisning, og sett hvordan de menneskelige levningene 

fungerte i utstillingen.  

Abort, avfall, kan det reddes 

Noe av det første det ble spurt om var hvorvidt fostrene var døde fra før. Når det gjaldt 

preparat 2, kommenterte en av jentene at hun ikke hadde sett at det var et foster, men at hun 

forsto det når vi leste på etiketten. En av jentene lurte også på hvorfor fostrene var blitt tatt ut. 

Vi snakket om at omstendighetene rundt var vanskelig å vite noe om, men at moren kanskje 

hadde dødd i en ulykke og at de hadde samlet på fosteret når det ble oppdaget under 

obduksjon. Dette med hvordan de hadde dødd, om de hadde blitt født eller abortert ble 

diskutert flere ganger i begge gruppene. Det ble snakket om at det var gamle preparater, slik 

at fostrene hadde ikke levd nå i noe fall. 

Det ble også diskutert om man ville brukt antall måneder som mål for fosterutvikling i dag, og 

de forsøkte å regne om til antall svangerskapsuker. Preparat 1 utløste diskusjon om antall 
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svangerskaps-uke contra å regne i måneder, hvor tidlig de kunne «reddes». I den første gruppa 

var det en jente som fortalte at en hun kjente hadde blitt født i uke 23, og at det var den minste 

ungen som hadde overlevd i Norge den gangen for 25 år siden. Dette med å se på etiketten og 

snakke om tekst og relatere til egne historier ble ikke gjort på denne måten i workshop. De var 

til å begynne med opptatt av å forstå hva som hadde skjedd med individene. Hvorfor de hadde 

dødd, og ikke så mye om hvorfor de hadde «havna på glass». Dette kan kanskje ha 

sammenheng med at det kun var tre preparater på bordet, og dermed naturlig å fokusere på 

hver enkelt. For meg var det gøy å se at dagens vitebegjærlige elever så på preparatene på en 

av måtene som studenter hadde gjort før dem. De sammenliknet størrelser og lærte om 

fosterutvikling.  

 Oppsummering 5.3

Vi snakket om hva disse tingene kunne være, om etiske problemstillinger knyttet til 

materialet, og til å vise det fram. Jeg fant at de så på museet som en arena for 

kunnskapsproduksjon, hvor også publikum kunne bidra. De hadde tillit til at museet kunne 

forvalte disse medisinhistoriske gjenstandene, og tro på at de besøkende selv kunne velge om 

de ville se utstillingene eller ikke. Gruppene som representerte publikum mente som Ken 

Arnold at museet skulle være en arena for utforskende nysgjerrighet, slik at de som ønsket 

kunne bruke museet som læringsarena. Det var interessant å se at elevene begynte å se på 

fostrenes størrelse og utforske fosterutvikling, slik at de på noen måter så på gjenstandene 

som det var tenkt at de skulle den gangen de ble preparert. Mange av de samme temaene ble 

berørt i sesjonene med publikum som i workshop, som å se på preparatene som visuelle 

framstillinger, som liknet ultralyd, eller modeller de hadde sett på skolen. Ulike 

materialitetsteorier hentet fra Alberti og Mordhorst har vært brukt for å forstå det mentale og 

materielle som materialiseringer i en evig prosess. I det påfølgende og siste kapittelet vil jeg 

sammenlikne mine funn i de to arenaene i museet.  
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6 Avslutning 

Denne avhandlingen har sett på menneskelige levninger som gjenstander på museum. Jeg har 

undersøkt hva dette materialet er, og hvordan det påvirker oss. Jeg ville finne ut hvilke tanker 

og følelser disse gjenstandene kunne utløse, og om det ville være stor forskjell på hva de 

«museumsprofesjonelle» og publikum mente om tingene. I dette avsluttende kapittelet vil jeg 

trekke ut hovedpunktene ved mine funn, og sammenlikne de to arenaene i museet. Museet og 

prosjektet «Skjeletter i skapet» er som meg, nysgjerrig på denne typen gjenstander. Det er 

tydelig at menneskelige levninger på museum er svært sammensatt, og at gjenstandene som 

aktører i museet kan føre til at det oppstår nye relasjoner og sammenhenger til materialet.  

Gjennom deltakende observasjon på en workshop med «de profesjonelle», fant jeg at ble det 

snakket om mange ting, og mange nye spørsmål ble stillt. «Skjeletter i skapet» inviterte bredt 

for å få inn ulike perspektiver og engasjere folk som skaper diskusjoner. Prosjektets intensjon 

om også å holde «Ting» rundt den gamle medisinske samlingen for mellomtrinnet, speiler 

kanskje en slags avmystifisert nysgjerrighet som NTM viser gjenstandene. Det kom fram at 

det var litt ulik utstillingspraksis og forskningsetikk i de ulike skandinaviske landene, og ved 

ulike institusjoner i Norge, men at etiske problemstillinger rundt denne typen materiale ble 

diskutert på flere av dem. Selv med bruk av den samme moderatoren, ble det litt ulikt hvem 

som tok styring under diskusjonen de to dagene. Den første dagen ble det snakket mest om 

materialet som gjenstandskategori og en historisk vitenskapelig praksis som materialet 

fremdeles er en del av. Temaer om prepareringsteknologi, og utfordringer med konservering 

avgjenstanden, dessuten mye om liv død og sjel den første dagen. De små utstillingene som 

ble laget mot slutten av dagen, viste noen av tingenes identeter som hadde blitt drøftet i 

samtalene rundt bordet. Workshopens andre dag handlet samtalene mer om regelverk og 

utstillingsetikk, samt medisinsk- og historisk forskning på humant materiale i dag. Deltakerne 

var med i kraft av sin profesjon, men jeg observerte at deltakerne også ble engasjert på et 

personlig plan, og at deres følelser rundt tingene kom til uttrykk.  

Jeg fant at gjenstandene utløste mange av de samme diskusjonene både blant «de 

profesjonelle» og blant publikum i fokusgruppeintervjuene, men at litt andre begreper ble 

brukt i samtalene i de to arenaene på museet. Workshop-deltakerne, som jobber med denne 

typen materiale til daglig var mer opptatt av retningslinjer for hvordan å forholde seg til 

materialet. At det hadde vært enklere om retningslinjene var klarere. De snakket om etiske 
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problemstillinger rundt forskning og i forhold til individet som ble vist fram, mer enn etikk i 

forhold til den som skulle se på det.  Publikumsgruppene var mer opptatt av gjenstandenes 

historie, og tenkte ikke det var et etisk problem at de ble vist fram offentlig, men at museet 

måtte tenke over hvorfor og hvordan de gjorde det. Utstillingsetikk ble det snakket mye om, 

at den som skulle se var i stand til å velge å se en utstilling eller ikke. De mente det måtte 

være stilt ut for en grunn, at det var i en undervisnings- eller læringskontekst, og ikke fordi 

man skulle bli underholdt. De snakket om ulike blikk og motivasjon for å se på gjenstandene, 

og på den måten mer opptatt av etiske spørsmål i forhold til beskueren. 

I samtalene med publikum, gjennom fokusgruppe intervjuver så jeg at dette var gjenstander 

som det var lett å mene noe om. Det var ingen «tørre» levninger med i rommet vi brukte, så 

noen av temaene som workshop i november hadde berørt, var vi ikke innom i det hele tatt. 

Men det var også aspekter som publikum snakket om, som ikke ble diskutert blant de 

«profesjonelle», som etikettens tekst, eller hvordan preparatene «døde». Det var kun tre 

objekter vi så på, men samtalene de utløste var mange. Samtalene svingte mellom å se på det 

inni glasset og hele gjenstanden - subjekt og objekt. Jeg merket meg hvordan det inni glasset 

førte til samtaler om abort, fødsel, liv, død, sjel og begravelse. Hele gjenstanden mer om det 

visuelle, nysgjerrighet, prepareringsteknologi og bevaring av en historisk praksis. De var mer 

opptatt av hva som hadde ført til at personen døde, og havnet på glass. Etiske aspekter ved 

organdonasjon, kom vi i likhet med workshopen inn på. Hvem som har rett eller plikt til å ta 

vare på gjenstandene og om hvordan bør brukes eller vises, ble snakket om i begge arenaer, 

men det var full enighet på begge sider om at museet var den som hadde fått oppdraget å 

skulle gjøre det. Vi snakket også om prepareringsteknologi, montering, iscenesettelse, 

kontekst og visualitet. Men valgte andre ord for fenomenene. De virket nysgjerrige og opptatt 

av gjenstandene som formidlere av medisinhistorie. De mente materialet hadde en historisk 

verdi som museet måtte ta vare på og ha i utstillingene. Det ville det være en god ting å vise 

fram samlingen,  og de hadde tillit til at publikum selv var i stand til å velge om de ville se.  

Workshoppen i november og samtalene jeg hadde med publikum i februar hadde en lignenede 

form, ved at deltakerne var samlet rundt et bord med noen gjenstander som skulle diskuteres. 

Men en opplagt forskjell var at det var flere gjenstander og større materiell varisjon i 

workshoppen. Det har påvirket hvilke temaer som ble tatt opp, og hvor inngående hver 

gjenstand ble diskutert.  Et annet element som var ulikt var maktbalansen mellom deltakerne, 

som i workshopen var ganske jevn, og mindre jevn i samtalene med publikum, hvor både jeg 
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og læreren kan ha fremstått som eiere av kunnskap som elevene skulle få. Dette kan ha ført til 

at forskningen ble friere og mer eksperimentell blandt «de profesjonelle», og at utforskningen 

av gjenstandene med publikum var mer undervisningspreget. Det er allikevel tydelig at vi alle 

sammen har bidratt til kunnskapsproduksjon ved museet.  

For meg er det ikke lenger sikkert at det går et klart skille mellom publikum og ansatte, når 

det gjelder kunnskapsproduksjon. At det går en grense mellom før og nå, passer heller ikke så 

godt i forhold til materialitetsteoriene jeg støtter meg til. Det har også vært umulig å skille 

preparatene fra hverandre i samtalene med folk i museet, slik at det var unaturlig å kun snakke 

om «våte eller tørre preparater», eller kun preparater som hadde vært del av 

«Barselhjemutstillingen». Mine forskningsspørsmål har dreid seg i retning av å finne ut noe 

om gjenstandskategorien, og på hvilke måter den oppfattes av folk som er i befatning med 

denne i dag. Derfor har det heller ikke vært noe skarpt skille mellom å se på tingene som en 

gjenstand (objekt) eller som en sak (subjekt) Metoden har vært kvalitativ, ved at jeg kun har 

studert ett museum. Jeg har allikevel vist at det er noen spennende ting som ikke er ferdig 

snakka. Det er ikke avgjort hva gjenstandene er, fordi som det har kommet fram er mange 

forskjellige ting på en gang. At de etiske retningslinjene ikke er entydige i forhold til 

medisinske samlinger er også med på å holde diskusjonene om utstilling, nysgjerrighet, ulike 

blikk og respekt for menneskeverd igang. I prosessen har noen nye spørsmål blitt stilt og 

museet har fungert som en arena hvor aktører har kunnet møtes, og ta del i en dialog gjennom 

et nettverk av  andre aktører. At det er komplekse ting som ikke er ferdig definert, gjør at 

disse gjenstandene stadig reforhandles som dagsaktuelle museumgjenstander. 
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Vedlegg 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Fosterpreparater på utstilling. Om å stille ut, forske på og 

bevare menneskelige levninger på museum.” 
 

Bakgrunn og formål  
For mer en hundre år siden ble noen menneske-foster preparert, som vil si at de ble lagt i en 

tett glassbeholder fylt med formalin eller sprit, slik at de kunne bevares og vises fram. Dette 

var en vanlig praksis innen legevitenskapen, hvor samlinger av slike preparater ble brukt til 

undervisning. Det er ofte veldig lite informasjon om hvor fostrene kom fra, eller hvem som 

preparerte dem, noe som har betydning for hvordan de oppfattes. Mange slike fosterpreparater 

har havnet på museum, noen står på lager og noen er utstilt. Hvordan skal man forstå disse 

problematiske gjenstandene? Mastergradsprosjektet vil handle om fosterpreparatene som ble 

vist i «Barselhjemsutstillingen», en utstilling som turnerte i omkring 20 norske byer i 1916-

17. Utstillingen ble godt besøkt og var mye omtalt i dagspressen i samtiden. I dag er 

preparatene fra utstillingen en del av Katti Anker Møller samlingen på Norsk teknisk 

museum. Hvordan publikum ser på disse gjenstandene i dag, vil være annerledes enn for de 

som så dem for hundre år siden. Jeg ønsker å finne ut hvilke tanker og følelser disse 

gjenstandene kan utløse blant en tilfeldig utvalgt gruppe på museumsbesøk. At deltakerne i 

gruppen kjenner hverandre fra før er en fordel, slik at samtalen kan gå friere. Masterprosjektet 

vil undersøke hvilke forbindelser fosterpreparatene har vært i, og inngår i på museet i dag. 

Det er viktig også å høre hva publikum tenker, og det er derfor dere blir spurt om å være med. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg har kontaktet din lærer i forbindelse med at dere skal besøke Norsk teknisk museum. 

Læreren vil dele ut infoskrivet før dere kommer, og nødvendige personopplysninger vil 

registreres i forkant av intervjuet. Hvis det er flere som vil delta, kan det gjennomføres flere 

sesjoner med 4-6 deltakere i hver. Samtaleintervjuet vil foregå i et eget rom den dagen dere er 

på museet med skolen.  

Det vil bli gjort lydopptak under samtaleintervjuet som vil vare i inntil 40 minutter. Jeg vil 

delta i samtalen, observere og ta notater undervis, men det vil ikke bli fotografert eller gjort 

filmopptak under samtalen. Med noen av preparatene foran oss på bordet vil vi snakke om det 

vi ser, og komme inn på tema om etikk, menneskesyn, museumspolitikk, medisinsk 

vitenskapshistorie, menneske som objekt og subjekt, hvorfor bevare og vise fram på museum, 

samt det visuelle og symbolske siden av gjenstanden.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun meg og min veileder som 

vil ha tilgang til personopplysninger. Informasjon om navn, klasse og hvilken skole du 

tilhører vil bli oppbevart på et eget ark. Eventuelle henvendelser til dere i etterkant vil gå 

gjennom læreren. Lydopptak vil ligge lokalt på min private mobil, som jeg bærer med meg til 

en hver tid.  

 

Prosjektet skal avsluttes 15. november 2017. Da vil alt datamateriell anonymiseres, og 

personopplysninger og lydopptak slettes.  



59 

 

 

Deltakeren vil ikke gjenkjennes i en publikasjon. De transkriberte intervjuene lagres på IKOS 

for ubestemt tid.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.   

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt.  

 

Veileder for prosjektet  

Professor Brita Brenna 

Telefon 22 85 69 32  

b.s.brenna@ikos.uio.no 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjersti Lind 

Telefon 975 15 671 

kjersli@student.ikos.uio.no  

 

 

MA Museologi og kulturarv, IKOS, Universitetet i Oslo 

 

 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Intervju-guide.  

«Skjeletter i skapet» er et av de pågående forskningsprosjektene ved dette museet og handler 

om å prøve å forstå, bruke og ivareta humant materiale i museumssamlinger. I utgangspunktet 

har disse samlingene vært del av en vitenskapelig praksis som ville systematisere 

menneskekroppen gjennom innsamling av det normale, det syke eller det uvanlige mennesket. 

Den delen av museets samling med humant materiale jeg vil undersøke i min masteroppgave 

består av 11 preparater, som er forseglete glass med embryoer og fostre nedlagt i sprit. De ble 

vist i en utstilling åpen for publikum for 100 år siden, og jeg ønsker å finne ut mer om hvor de 

kommer fra, hvem de har stått i forbindelse med før og etterpå. Hvordan skal man forstå disse 

problematiske gjenstandene? Kan man egentlig kalle deler av et menneske for en ting?  

Følelser og egne erfaringer i møtet med foster-preparatene.  

Hva er det første som slår deg når du ser disse? Fortell.  

Tror du at du har sett et slikt preparat før noen gang?  

Er det et menneske? Kan vi si at det er en ting?  

Er det noe spesielt du legger merke til? Beskriv det du ser.  

Museologi og kulturarv  

Er dette noe vi bør ta vare på? Hører det hjemme på museum? Passer det på alle typer 

museum?  

Hva syns du museet bør gjøre med dem? Kan de stilles ut eller bør de lagres, og kun være 

tilgjengelig for forskere eller undervisning?  

Disse gjenstandene er vanskelig å konservere, og består av giftige stoffer som fordamper. 

Prepareringsvesken tærer også på fostrene. Syns du at man kan bytte ut elementer av 

preparatet, som forseglingsmetode og prepareringsveske, uten at gjenstanden mister sin 

mening?  

Museet har mange slike preparater, og begrenset plass til lagring. Hvis museet måtte kvitte 

seg med halvparten av preparatsamlingen, hvordan bør de prioritere i utvelgelsen mellom 

dem? Hvilke ville være viktigst å bevare? Hvorfor syns du det?  
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Det visuelle uttrykket og følelser.  

Hva tenker du når du ser preparatene? Er det noe annet du syns de likner på?  

Tror du måten det er preparert på har stor betydning for hvordan du ser på disse?  

Syns du det er følelsesmessig sterkere at det står mange sammen, eller at det er tydelige spor 

etter undersøkelser?  

Føles det annerledes med embryo eller nesten ferdig utviklet foster? Syk/uforenelig med 

liv/misfoster?  

Etikk  

Disse var kanskje ikke ment for våre øyne. Syns du vi har rett til å se på? Syns du museet 

burde la oss velge om vi vil se? Som å henge opp en gardin foran, eller sette opp 

advarselsskilt ved inngangen? Bør det være en aldersgrense for å få se?  

Har det noen betydning for deg at det er gamle preparater? Hadde det vært mer problematisk 

om du visste at det var materiale fra en fjern slektning? Eller at de var blitt preparert nylig 

med materiale fra en avdeling ved dagens Universitetssykehus?  

I forhold til menneskeverd, syns du det er respektløst å vise dem fram? Ville det vært mer 

respektfullt å begrave dem? Bør de destrueres? Kan de selges? Eller er det bare sykehusavfall 

som burde kastes på søpla?  

Hvem har rett til å avgjøre hvordan de skal behandles?  

Etter ca 40 minutter avslutter jeg med å si takk for at du/dere ville være med. Er det noe 

du/dere vil tilføye? 

 

 


