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Sammendrag  
 

Levninger på museum er gjenstand for debatt blant museologer og lærde. Innenfor 

denne kategorien befinner fosterpreparater seg, historiske samlinger som ofte knyttes 

til vanskelig medisinsk kulturarv. Ettersom at diskusjonene rundt levninger på museer 

i noen tilfeller har ført til destruksjon og begravelse av denne typen materiale mener 

jeg at det er imperativt å forske på disse før det blir tatt slike avgjørelser.  

Problemstillingen min er: Hvordan og hvorfor ble fosterpreparater til? Hva er 

det som gjør et fosterpreparat til et helt unikt museumsobjekt? Og hva kan vi som 

museologer tjene på å undersøke slike gjenstander nærmere? Hvordan skal vi forstå 

og forvalte denne typen gjenstander i dag? Hvordan blir den iboende dualismen 

subjekt/objekt forstått i museers samlinger og hvordan blir den formidlet til 

publikum? For å svare på dette bruker jeg to case-studier, et fosterpreparat og en 

utstilling. Jeg har rekonstruert fosterpreparat NTM 22529 på Teknisk Museum sitt 

sosiale liv og analysert en del av utstillingen «Det indsamlede menneske» på 

Medicinsk Museion i København. 

Jeg har funnet at fosterpreparatene er unike museumsobjekter, at de har vært 

en del av kulturelt bestemte praksiser, og at det er lett å fylle dem med mening. 

Samtidig har fosterpreparater en påvirkning på oss og de praksisene og kontekstene 

de er en del av. Historisk sett har fosterpreparatene blitt brukt for undervisning, 

forskning og opplysningsarbeid. I dag er det fosterpreparatene selv som er i sentrum. 

Det er denne avhandlingen et eksempel på.   
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Forord 
 

Mastergraden har vært en dannelsesreise. Jeg har kommet ut igjen på andre siden som 

klokere og rikere på erfaring, kunnskap og vennskap. En spesiell takk til Marzia 

Varutti for den gode veiledningen jeg har fått og for tålmodigheten, forståelsen og 

omstillingsevnen i koronasituasjonen. Tusen takk til Blindern for mange fine år. Jeg 

er takknemlig for å ha vært student ved masterprogrammet museologi og 

kulturarvstudier, for kunnskapsrike professorer og hjelpsomme studiekonsulenter. En 

særlig takk for stipendet jeg fikk for å reise til København for å gjøre feltarbeid. Takk 

til medstudenter for kaffestunder, studieturer, gode samtaler og fine stunder på 

lesesalen, selv om korona satte en stopper for disse tingene den siste tiden. Takk til 

De Kongelige samlinger for et fantastisk semester, uten dette avbrekket hadde veien 

til målet virket mye lengre.  

 

En stor takk til Ellen Lange ved Teknisk Museum for inspirasjon og ressurser til 

prosjektet mitt. Og takk til Ingrid Aas for å dele sine tanker om kunstprosjektet sitt 

med meg. Jeg retter også en takk til Karin Tybjerg ved Medicinsk Museion for sin tid 

og kunnskap da Ingrid Kvalvik Sørensen og jeg besøkte utstillingen «Det indsamlede 

menneske».  

 

Til slutt en spesiell takk til Vegard og Alba som alltid heier på meg og gir meg tid og 

rom til å holde på med mitt. Dere er best.  
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1. INTRODUKSJON 
 

En glassbeholder med to, små fostre. Den ene i toppen av glasset, liksom svevende 

over den andre som er litt større. Tvillinger, ca. 3 mnd. Museumskode NTM 22529; 

Norsk Teknisk Museum 22529. Kommer de fra en abort? Fra en obduksjon? En gang 

har de ligget i samme livmor, en gang ble de samlet inn og lagt på glass i en 

vitenskapelig praksis som er fjern og fremmed for oss i dag. I dag er de vanskelige for 

mange å forstå. Disse to fostrene levde en gang inni en kvinnes liv, og både hun, 

legen og den kunnskapstradisjonen preparatet ble til i er borte for lenge siden. Bare 

fosterpreparatet er her fremdeles i sin lille tidskapsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra en konservators perspektiv er den et våtpreparat, en wet specimen på engelsk. En 

lege ser det medisinske eksemplaret, og den gir kanskje assosiasjoner til utdannelsen 

sin og til generasjonene med kunnskapsproduksjon som denne legen bygger sin 

praksis på. Hos en gravid kvinne vil preparatet vekke helt andre assosiasjoner. De små 

tvillingene befant seg en gang inni et levende menneske, et menneske vi ikke kjenner 

Figur 1 NTM 22529 fotografert av Ingrid Aas 
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historien til. Dette bringer opp etiske spørsmål rundt hvordan vi håndterer det. På 

samme tid er det et vitenskapelig eksemplar òg to døde fostre. Det er også et 

museumsobjekt og en kulturhistorisk gjenstand.  

Alle forståelsene for denne tingen gjør det vanskelig også for meg å forholde 

meg til det. Her kreves det mer forskning og observasjon, og denne avhandlingen er et 

forsøk på å belyse noen av perspektivene slike gjenstander kan undersøkes fra. Jeg 

mener at historien til dette museumsobjektet fortjener oppmerksomhet. 

Fosterpreparater har bidratt til opplysning og kunnskap, de har inngått i spennende 

diskurser og kontekster, de har vært med på å skape mening gjennom utstillinger og 

kunst, også i dag hvor de blir brukt i dialog med publikum for å forstå dem som ting 

og diskutere etikk.  

I dag er slike samlinger under debatt, og det er flere eksempler på at hele og 

deler av slike samlinger blir avhendet, destruert eller til og med begravet. Det er det 

flere årsaker til; relativt ny lovgivning angående menneskelige levninger på museet, 

obduksjonsskandaler og repatrieringsspørsmål og kulturell sensitivitet for denne typen 

gjenstander. I følge Karin Tybjerg har vestlig forskning konsentrert seg om levninger 

fra andre kulturer og religioner og kan ses på som kolonitidens vanskelige arv, og at 

medisinske samlinger har blitt problematisert mht. om levningene er donert med 

tilstrekkelig samtykke (Tybjerg, 2019, s. 36). Målet mitt med denne avhandlingen er å 

nyansere forståelsen vår av fosterpreparater som museumsobjekter.  

 

1.1 Problemstilling 
 

Problemstillingen jeg adresserer er:  

 

Hvordan og hvorfor ble fosterpreparater til? Hva er det som gjør et fosterpreparat til 

et helt unikt museumsobjekt? Og hva kan vi som museologer tjene på å undersøke 

slike gjenstander nærmere? Hvordan skal vi forstå og forvalte denne typen 

gjenstander i dag?  

 

Fosterpreparatet NTM 22529 er en museumsobjekter, men de er forskjellige fra andre 

museumsobjekter; de er både menneske og ting.  
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Hvordan blir denne dualismen og annerledesheten praktisert og forstått i museers 

samlinger? På hvilke måter formidles denne spesielle karakteren til publikum?  

 

I denne avhandlingen vil jeg forsøke å svare på disse spørsmålene og utvikle en 

videre kritisk refleksjon om spesifikke museologiske utfordringer knyttet til disse 

unike museumsobjektene.  

Denne avhandlingen er inspirert av Kjersti Lind sin avhandling 

Fosterpreparater på utstilling: Om å stille ut, forske på og bevare menneskelige 

levninger på museum (2017). Lind utforsket hvordan Norsk Teknisk Museum 

forholder seg til fosterpreparater gjennom analyse av prosjektet «Skjeletter i skapet». 

Avhandlingene er komplementære og undersøker fosterpreparater med ulike case-

studier og teoretiske perspektiver. Jeg kommer til å bruke noen av funnene Lind 

gjorde i sin analyse og utforske dem videre.  

 

1.2 Motivasjon og bakgrunn 
 

I Kristine Bonnevies hus på Blindern finnes et rom kalt «pennalet». Dette rommet er 

fullt av utstoppede dyr, skjeletter, insekter, og dyrefostre på glass. I lang tid stod det 

også et fosterpreparat i en mørk hylle der. Samlingene i rommet tilhørte en gang 

biologen Kristine Bonnevie, den første kvinnelige professoren i Norge. 

Fosterpreparatet er borte nå, og mange av de andre preparatene også. Så lenge det 

stod der gikk jeg ofte dit for å se på det. Hva gjorde det der? Hvem sin baby var det, 

og hvorfor var den lagt på glass? Hva hadde skjedd med moren? Hvilket 

kunnskapsparadigme hadde denne vært en del av, siden den fantes i en 

universitetssamling? Skulle jeg bli lei meg av å se på det? Var det et menneske eller 

en ting? Fosterpreparatet forble taust, det kunne ikke svare på noen av spørsmålene 

mine. I dag er det borte, men jeg er fremdeles fascinert av disse bemerkelsesverdige 

gjenstandene.  

I januar møtte jeg konservator Ellen Lange for et semi-strukturert intervju om 

et fosterpreparat på utstilling på Teknisk museum. Lange oste av kunnskap og 

interesse for disse gjenstandene, og kunne fortelle meg at det fantes mange flere 

fosterpreparater i samlingene deres, og at noen av dem til og med hadde vært med i 

Barselhjemutstillingen til Katti Anker Møller i 1916. Det føltes som skjebnen, i og 
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med at de første utkastene til masteroppgaven jeg hadde skrevet i første semester 

nettopp handlet om Barselhjemutstillingen. Derfor bestemte jeg meg for å skrive en 

gjenstandsbiografi om et av fosterpreparatene fra utstillingen. Jeg kjente at historien 

til et slikt preparat måtte bli fortalt - tenk alt en slik gjenstand har vært med på! I 

tillegg bestemte jeg meg for å dra til København og se utstillingen «Det indsamlede 

menneske» på Medicinsk Museion.  

	

1.3 Disposisjon 
 

I det videre i introduksjonen vil jeg presentere case-studiene mine og gi en historisk 

oversikt over humane preparater. I kapittel 2 gjennomgår jeg metodene jeg har brukt 

for å samle inn materiale og gjøre feltarbeid til dette prosjektet. Dette kapittelet 

inneholder også refleksjon rundt etikken i at jeg forsker på menneskelige levninger, 

og om hvordan koronasituasjonen påvirket arbeidet mitt. Kapittel 3 er «Teoretiske 

perspektiver», her redegjør jeg for hvilke teorier jeg har brukt for å undersøke 

materialet mitt og jeg drøfter temaene menneskelige levninger på museum og 

samtykke før jeg snevrer meg inn mot fosterpreparater mer spesifikt.  

Kapittel 4 er «Analysen av case-studie 1: Fosterpreparatets gjenstandsbiografi 

– NTM 22529». Dette kapittelet er satt sammen av 4 underkapitler. Det første handler 

om hvor og hvordan dette fosterpreparatet ble til og hvordan det kom derfra til 

Barselhjemutstillingen. Det andre handler om Katti Anker Møller og 

Barselhjemutstillingen. Fra Barselhjemutstillingen gjør jeg et hopp frem til vår egen 

tid. Dette hoppet gjør jeg fordi å finne ut mer om preparatet i fasen mellom 

Barselhjemutstillingen og Nasjonalt Medisinsk Museum ville krevd mye tid og 

ressurser, noe denne avhandlingen er for kort til. Det tredje punktet handler om 

prosjektet «Skjeletter i skapet» ved museet, hvor fosterpreparatet ble brukt i dialog 

med grupper som museet inviterte inn. Det siste punktet handler om at fotograf Ingrid 

Aas fotograferte fosterpreparat NTM 22529 som kunst.  

I Kapittel 5 «Analyse del 2: Medicinsk Museion og den Saxtorphske samling» 

analyserer jeg en del av utstillingen «Det indsamlede menneske» på Medicinsk 

Museion. I kapittel 6 vil jeg diskutere hva funnene mine innebærer og kapittel 7 er en 

oppsummerende avslutning.  
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1.4 Humane preparater som studieobjekt 
 

Human bodies after death have been the focus of intensive anatomical investigation 

as well as ritualized action and memorialization – all involving modes of display that 

hold the dead in proximity to the living (Hallam, 2016, s. 8).  

 

Jeg skal ta for meg to case-studier i denne avhandlingen: gjenstandsbiografien til 

fosterpreparat NTM 22529 som befinner seg på Norsk Teknisk Museum og 

utstillingen «Det indsamlede menneske» på Medicinsk Museion i København.  

 

Gjenstandens biografi - Fosterpreparat NTM 22529 

 

Ved å rekonstruere det sosiale livet til NTM 22529 og studere dens skapere og 

meningsgivere, kan jeg avdekke hvordan dette museumsobjektet har blitt brukt til å 

skape mening, disipliner og kunnskap, og hvordan slike gjenstander også virker på 

oss. På denne måten vil jeg også belyse hele kategorien denne befinner seg i, 

fosterpreparater. Ved å kjenne til historien til ett fosterpreparat tror jeg at vi som 

museologer kan tenke annerledes om fosterpreparater generelt. Gjennom deres 

historier kan vi se tendenser av tenkemåter i samfunnet, vitenskapen, kunsten og 

kulturen, og forstå hvordan samme gjenstander kan bli brukt til å fortelle forskjellige 

historier med forskjellige mål. Hvordan vi som mennesker, museologer, publikum, 

leger, kvinnesaksforkjempere, performerer, konserverer, stiller ut og ser dette 

vanskelige objektet, avdekker noe om oss selv. Disse praksisene i sum over tid kan 

fortelle oss noe om våre relasjoner til temaer som mennesker og kroppen, kjønn, 

tabuer, kvinners rettigheter, klasseforskjeller og maktstrukturer. Dette er en sjanse til 

å reflektere over oss selv gjennom dette unike objektet. Vi må passe på å ikke flate 

disse objektene ut, eller behandle dem som hvilke som helst andre objekter i 

samlingene.  

Derfor skal jeg rekonstruere dens sosiale liv og analysere på hvilke måter den 

har blitt gjort eller performert for å skape mening i disse sammenhengene. For å gjøre 

dette vil jeg bruke materialitetsteori fra Damsholt og Simonsens Materialiseringer – 

nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse (2009) og Appadurais 

«methodological fetishism» fra The Social Life of Things: Commodities in a Cultural 

Perspective (1986). Jeg må legge til at jeg bruker biografi-begrepet noenlunde 
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metaforisk fordi det ikke har vært mulig for meg å rekonstruere hele livsløpet til NTM 

22529, men begrepet er nyttig for å forklare den metodiske tilnærmingen. 

Jeg vil bruke historien til fosterpreparat NTM 22529 til å vise at hvordan vi 

forstår og responderer på, forvalter og stiller ut disse gjenstandene er kulturelt 

betinget. Hvis akkurat denne gjenstanden var i en utstilling nå, kunne den ha vekket 

en rekke følelser hos publikum: undring, omsorg, sorg, eller til og med avsky. Eller 

regelrett forvirring, som oppstod hos en gruppe barn i ungdomsskolealder på besøk på 

Teknisk museum da konservator Ellen Lange og jeg stod og kikket på et monter med 

andre våtpreparater og små skjeletter. Noen av barna pekte på dem og utbrøt «Er dette 

liksom ekte mennesker?», men avfeide fort muligheten for at disse gjenstandene 

kunne være «ekte». Læreren var ikke tilstede, men Lange småløp etter dem og ryddet 

opp i misforståelsen. Da ble barna veldig interesserte og lurte på om det fantes flere 

«lik», og Lange tok dem med til monteren med det ganske kjente myrliket «Maren i 

myra» hvor de fikk et lite foredrag og fikk stille flere spørsmål. I dette tilfellet var en 

kurator tilstede for å oppklare den mulige misforståelsen hos barna. Våtpreparater av 

menneskelige levninger bak glass kan fort se uekte ut, spesielt for generasjoner som 

er vant til visuelle effekter på TV og film. Hvis ikke informasjonen og etikettene til 

slike museumsobjekter er klokkeklar på at disse er ekte menneskelige levninger og 

hvorfor de befinner seg i utstillingen, kan forvirring oppstå. Hvorfor er ekte 

menneskelige levninger i utstillinger hvis de kunne ha blitt erstattet av pedagogiske 

modeller? Hvordan kan museene stille ut fosterpreparater på en verdig måte? Jeg har 

selv opplevd i utstillinger at slike gjenstander skaper flere spørsmål enn de besvarer.  

Teknisk museum, hvorunder Nasjonalt medisinsk museum, hadde fra 2015-

2017 prosjektet «Tingenes metode» som ble støttet av Kulturrådets utviklingsprogram 

for museenes samfunnsrolle. I Tingenes metode hevdes det at tingene taler, eller at 

tingene tinger (Huseby & Treimo, 2018, s. 79). Men en livmor og fostre konservert på 

glass kan ikke selv fortelle oss at den har vært med i Barselhjemutstillingen til Katti 

Anker Møller i 1916. Disse historiene trenger den hjelp til å fortelle, og vi som 

museumsprofesjonelle og forskere kan gjøre en innsats for å rekonstruere historier og 

forsøke å forstå det unike ved disse museumsobjektene. Fosterpreparater kan pirre vår 

nysgjerrighet, og disse menneskelige levningene og de små fostrene har uten tvil en 

intuitiv tiltrekningskraft på oss. I katalogen til utstillingen «Det indsamlede 

menneske» skriver konservator ved Medicinsk Museion i København Ion Meyer at 
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disse preparatene kan utløse mange følelser i oss, men aldri likegyldighet (Meyer, 

2017, s. 21). 

Samlingen NTM 22529 er en del av består av 11 preparater, deriblant 

embryoer og livmorer, som har blitt forvaltet av Nasjonalt medisinsk museum siden 

2002. Dette museet ble opprettet i 2001 som en del av Teknisk museum. Museet  

 

samler inn, forsker på og formidler fra samtidig og eldre medisinhistorie på en åpen, 

tverrfaglig og samfunnsaktuell måte. […]Vi samarbeider med og henvender oss til 

alle deler av samfunnet; medisin-, kultur- og museumsfaglige miljøer, 

interesseorganisasjoner, skoleungdom og det allmenne publikum (Nasjonalt 

medisinsk museum).1	

	

Om samlingen som preparat NTM 22529 er en del av, skriver museet at en samling 

som de fremdeles kan finne ut mye mer om er 11 preparater, bestående for det meste 

av embryoer, som var med i Barselhjemutstillingen i 1916. Museet spør: 

 

Det at gjenstandene har inngått i en utstilling for 100 år siden er et interessant 

utgangspunkt: Hvordan ble de samlet, og stilt ut? Hvilke diskurser inngikk de i da, 

hvilke spørsmål var de ment å besvare? Hva kan de si oss om endring i 

utstillingspraksiser og i hvordan fostre brukes på museum? (Lange i Huseby & 

Treimo, 2018, s. 104) 

 

Dette viser kraften i slike gjenstander; de bringer opp store spørsmål og stimulerer til 

ny forskning.  

Samlingen kom til Teknisk museum fra Høyskolen i Akershus, som 

opprinnelig var Statens lærerinneskole på Stabekk. På høyskolen het preparatet HIAK 

177. Statens lærerinneskole var en skole som det var tatt initiativ til av Katti Anker 

Møller, den ble grunnlagt i 1909. Anker Møller hadde brukt fosterpreparatet i en 

utstilling i 1916 som vandret Norge rundt: Barselhjemutstillingen. Etter utstillingen 

må hun ha beholdt preparatene som undervisningsobjekter til lærerinneskolen: 

Barselhjemutstillingens system for å katalogisere gjenstandene som var lånt til 

utstillingen var mangelfullt, og det var flere ting som ikke kom tilbake til opprinnelige 

																																																								
1	Nasjonalt medisinsk museum, nettside lastet ned 2. mars 2020. Dato for publisering er ikke 
tilgjengelig.  
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eiere. Preparatene i utstillingen kom opprinnelig fra Rikshospitalet og det skal ikke 

ses bort i fra at Anker Møllers venn og bidragsyter til utstillingen Alette Schreiner lot 

Anker Møller beholde preparatene. Preparatene kom fra Rikshospitalet, men hvem de 

kom fra, hvem som har laget dem og når er usikkert.  

I 2015 fikk museet støtte av Kulturrådet til et prosjekt innenfor Tingenes 

metode som ble kalt «Skjeletter i skapet». Bakgrunnen er at ansatte ved Teknisk 

museum har funnet levninger etter mennesker i magasinene sine, som var gjemt bort 

og glemt, og museet ville gjerne finne ut mer om disse. Fosterpreparat NTM 22529 

blir en del av prosjektet. Støtten kom Kulturrådets utviklingsprogram for museenes 

samfunnsrolle. «Skjeletter i skapet» omfattet workshops med museumsansatte og 

publikumsgrupper for å bedre forstå disse gjenstandene. I denne anledning 

fotograferte Ingrid Aas noen av gjenstandene og lagde kunstverk av dem, inkludert 

postkort og en dialogbok med bilder av noen av preparatene inspirert av memento 

mori og stillebentradisjonen.  

 

Medicinsk Museion og Museum Saxtorphianum  

 

Jeg ønsket å sette biografien til fosterpreparat NTM 22529 i en større kontekst og få 

innblikk i hvordan denne typen museumsgjenstand blir fortolket og formidlet i museer 

i dag. Derfor dro jeg til Medicinsk Museion i København hvor de har en utstilling 

som heter «Det indsamlede menneske». Her er det utstilt mange fosterpreparater, og 

utstillingen slo meg som relevant og interessant fordi den er permanent og 

forskningsbasert. I «Curating the dead body between medicine and culture» skriver 

Karin Tybjerg at utstillingen behandler våtpreparatene som både medisinsk eksemplar 

og kulturhistorisk gjenstand og som både objekt og subjekt (2019, s. 47).  

Medicinsk Museion er et museum i København tilknyttet Københavns 

universitet.  

 

Often, (although not always) without name, museums specimens have come to be 

associated not with those within whose body they developed through life, but with 

those who acquired, preserved, dissected, collected and exhibited them after death. 

(Hallam, 2013, s. 10).  
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Dette er tilfellet for den Saxtorphske samlingen, eller «Museum Saxtorphianum» på 

Medicinsk Museion i København. Samlingen er døpt etter professor i 

fødselsvitenskap ved Fødselsstiftelsen i København, Matthias Saxtorhp (1740-1800). 

Fødselsstiftelsen overtok samlingen i 1841, i 1910 kom den til Rikshospitalet og i 

1992 til Medicinsk Museion. Samlingen består av våtpreparater og er den største 

teratologiske samling i Danmark. Teratologi betyr studiet av medfødte misdannelser. 

Samlingen består av preparater og dessuten bøker og utstyr tilknyttet obstetrikken 

(Meyer, 2017, s. 21).  

Før den medisinske utviklingen på 1700-tallet var misdannelser hos fostre 

knyttet til myter, overtro og stigmatisering. Det å føde barn med sykdommer eller 

misdannelser kunne føre til å bli utstøtt av samfunnet. På 1700-tallet utfordret den 

medisinske vitenskapen denne overtroen og fosterpreparat var viktige for å forstå 

sykdomsårsaker og utvikling.  

 

Den medicinske udvikling i 1700-tallet medførte, at flere læger begyndte at stille 

spørgsmål ved disse forklaringer, og fosterpræparaterne fik betydning for 

undersøgelse og dokumentation at misdannelsernes ætiologi, dvs. for 

misdannelsernes sygdomsårsag og udvikling (Meyer, 2008, s. 235).  

	

Matthias Saxtorph arbeidet for å forstå hvorfor og hvordan slike misdannelser skjedde 

i mors liv. Han kategoriserte derfor patologier for å finne ut hvorfor slikt oppstod 

under svangerskap. På den måten kunne han bidra til å fjerne noe av stigmaet som 

fulgte foreldre, spesielt mødre, som fikk misdannede barn. Preparatene i samlingen 

hans ble også brukt til å undervise jordmødre (Meyer, 2017, s. 21).  

Ion Meyer skriver at dette er en statisk del av Medicinsk Museions samlinger: 

den vitenskapelige grunnen til at Saxtorph begynte samlingen eksisterer faktisk ikke 

mer. Utviklingen innenfor fosterdiagnostikk betyr at disse misdannelser nå 

forekommer ytterst sjeldent og blir dokumentert på andre måter (2008, 236).   

 
Dertil kommer, at det opfattes som uacceptabelt at fremstille disse præparater i dag. 

Anvendelser av fostre og nyfødte børn til undervisning og præparatfremstilling vil 

være utænkeligt i dagens Danmark. Lægerne ville ikke spørge, og forældrene ville 

ikke give tilladelse (Meyer, 2008, 237).  
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Så hva brukes slike samlinger til i dag? En del av den Saxtorphske samlingen befinner 

seg i dag i utstillingen «Det indsamlede menneske». Utstillingen er omfattende og 

kunne fortjent en masteroppgave i seg selv, men jeg skal konsentrere meg om delen 

av utstillingen som heter «Kroppe på glass» som er direkte relevant for dette temaet 

og analysere denne ved bruk av materialitetsteori og fokus på subjekt/objekt-

dualisme. En utstilling er en god mulighet for å studere dette i spill.  

 

1.5 Humane preparater – en historisk oversikt  
 

Hva er humane preparater, og hvordan blir disse til?  

 

Fremstilling af holdbare humane præparater kan ske ved at lave et tørt præparat eller 

ved at opbevare det i en væske. Det tørre præparat har et vandindhold, der er så lavt, 

at det forhindrer mikrobiell aktivitet, og det våde præparat opbevares i en væske, 

f.eks. ethanol (sprit) eller formalin, der slår mikroorganismerne i hjel. På disse måder 

kan det færdige humane præparat sikres mod den naturlige mikrobielle nedbrydning 

(Meyer, 2008. S. 234-235).  

 

Å lage slike  preparater krevde stor anatomisk kunnskap, og preparatene har vært 

brukt til undervisning og forskning. For preparatene som skulle på glass ble det 

bestemt hva som skulle vises før det anatomiske arbeidet startet. Dette var å kutte til 

levningene slik at nerver og blodårer ble riktig og at de ville oppnå faglig verdi, så 

stabilisere det humane vevet med fikseringsvæske og til slutt kunne preparatet få sin 

permanente oppbevaring i glass. Et interessant poeng Meyer tar opp er det faktum at 

det ble produsert mye kunnskap om kroppsdelen og det medisinske ved preparatet, 

men at det ikke nødvendigvis ble registrert noe særlig informasjon om mennesket det 

kom fra (Meyer, 2015). 	

Å lage humane preparater er sterkt knyttet til legevitenskapen og dens historie. 

Meyer, skriver i «Døden på glas – om fostre i anatomiske samlinger» at det ble utført 

anatomiske undersøkelser på mennesker i Alexandria i det 3. århundre f. Kr., men at 

det vanligste var at det ble utført på dyr. Mennesket ble ansett som hellig og den døde 

kropp var ukrenkelig. Så gjør han et hopp frem til 1315, fordi det her utføres en 

disseksjon med pavelig tillatelse, med premisset om at det skulle følge en høytidelig 

kirkelig handling for å sikre sjelens frelse. Dette åpnet for at menneskeheten kunne 
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studeres nærmere, og holdningen spredte seg derfra til andre land. Utviklingen mot 

den vitenskapelige anatomi kunne begynne. Men ettersom interessen for anatomi økte 

og etterspørselen etter lik å studere steg, ble nedbrytningsprosessene et problem. Det 

måtte løses ved å fremstille holdbare humane preparater (2008, s. 234).  

På 1600-tallet gjorde botanikeren og anatomisten Frederik Ruysch store 

fremskritt innen konservering av kroppsdeler. Han dissekerte lik og konserverte 

levninger på glass, men åpnet gjerne glassene igjen og forsket videre på samme 

levning flere ganger. Fosterpreparatene kan således ses på som arven fra et betydelig 

vitenskapelig fremskritt. Ruyschs patologiske samling er kjent for hans spesielle 

iscenesettelser av preparatene. Levningene ble konservert sammen med blondestoff, 

en arm fra et barn kunne holde i et foster, et øye eller til og med et kjønnsorgan. I 

likhet med de andre samlingene jeg har omtalt, ble denne også brukt for å undervise 

medisinstudenter, men også vist frem til andre som var interesserte. Ruysch var 

obstetriker og anatomist, og underviste blant annet jordmødre. Samlingen ble til slutt 

solgt til Peter den store (Stueland, 2009, s. 610).	 

Disse punktene viser kompleksiteten i disse gjenstandene: menneskelige 

kropper etter døden har alltid blitt ansett som noe annet enn et objekt. Dette er noe vi 

kommer til å se reflektert i fosterpreparat NTM 22529 og i fosterpreparatene i 

utstillingen «Det indsamlede menneske».  
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2. METODE  
 

Min metode har vært mest kvalitativ, fordi jeg ønsker å belyse og undersøke 

fenomenet «fosterpreparater» gjennom to case-studier. De to casene jeg tar for meg i 

denne avhandlingen, fosterpreparat NTM 22529 og utstillingen «Det indsamlede 

menneske» er to forskjellige utgangspunkt og krever ulike verktøy for å undersøkes. I 

det følgende vil jeg beskrive hva jeg har gjort.  

Det første jeg gjorde da jeg hadde fått prosjektet godkjent av NSD var å ta 

kontakt med Teknisk Museum for å snakke med noen om et livmorpreparat som står i 

utstillingen «God Bedring». Da fikk jeg svar av konservator Ellen Lange ved 

Nasjonalt Medisinsk museum og fikk tid til et semi-strukturert intervju med henne. I 

realiteten ble nok dette en ganske ustrukturert samtale, siden Lange hadde mye mer 

kunnskap om våtpreparater enn meg. Jeg tok opp samtalen og transkriberte etterpå. 

Siden fortsatte vi kontakt på mail hvor Lange besvarte spørsmål og sendte meg bilder, 

prosjektreferat og det jeg kunne trenge til avhandlingen min; på det tidspunktet hadde 

jeg bestemt meg for å lage en gjenstandsbiografi av et av preparatene fra 

Barselhjemutstillingen. Jeg gjorde også direkte observasjon i utstillingen «God 

bedring» hvor fosterpreparatet jeg i utgangspunktet var interessert i befinner seg. 

Utstillingen handler om sykehuset som et system (pers. kom. Lange 2020). 

For delen om Ingrid Aas sin kunst i forbindelse med prosjektet «Skjeletter i 

skapet» ble jeg satt i kontakt med Aas gjennom Lange. Aas befant seg på denne tiden 

i Italia, og på grunn av koronasituasjonen måtte uansett all samtale foregå over mail. 

Dette syntes jeg fungerte utmerket i og med at skriftlig form i motsetning til muntlig 

gir intervju-objektet tid til å veie ordene sine. Jeg sendte henne en mail med en del 

spørsmål og fikk en lang tekst til svar. Dette sparte tid med tanke på transkribering.  

I utstillingen «Det indsamlede menneske» på Medicinsk Museion i 

København gjorde jeg observasjon og utstillingsanalyse. Utstillingsanalysen baserer 

seg på materialitetsteori som jeg kommer tilbake til i teorikapittelet. Medicinsk 

Museion kom jeg over da jeg gjorde research om fosterpreparater og jeg ble 

oppmerksom på at dette museet hadde en utstilling oppe med mange fosterpreparater 

stilt ut. Jeg leste om utstillingen på nettsidene til museet og så bilder av den på 

Instagram, og bestemte meg for å søke stipend for å dra og se utstillingen. Det fikk 

jeg innvilget, og jeg dro sammen med medstudent Ingrid Kvalvik Sørensen den 18. 
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februar. Utstillingen viser hvordan mennesket har blitt samlet inn på forskjellige 

måter ved å vise frem samlingene museet har fra slutten av 1700-tallet til i dag. Den 

åpnet i 2015 og var et samarbeid mellom kuratorer, leger, forskere. Ideen kom fra Ion 

Meyer, Thomas Söderqvist, Karin Tybjerg og Adam Bencard fra museet. I 

utstillingen møtte jeg også Karin Tybjerg for en kort samtale. Til sammen brukte jeg 

godt over to timer i utstillingen, tok notater og bilder, gikk systematisk gjennom hele 

utstillingen og observerte andre besøkende. Før jeg dro dit leste jeg grundig om 

forskningen bak utstillingen og hvordan de som jobbet med utstillingen reflekterte 

rundt å stille samlingen sin av fosterpreparater ut, den såkalte Saxtorphske samlingen.  

Da jeg gjorde observasjon i utstillingen var jeg den «ideelle besøkende» fordi 

jeg er interessert i temaet, men også den «kritiske» besøkende, fordi bakgrunnen for 

besøket var å skrive en analytisk diskusjon om utstillingen (Lindauer, 2008, s. 204). 

 

2.1 Etikk 
 

Å forske på menneskelige levninger reiser flere etiske spørsmål. Hvem har rett til å 

forske på dem? Har jeg? Er det i det hele tatt riktig å forske på dem? I så fall: på 

hvilke måter? Hvordan omtale dem på en verdig måte? Dette er noen av spørsmålene 

jeg har stilt meg mens jeg har studert dette materialet. I prosjektet «Skjeletter i 

skapet» var dette noen av spørsmålene som også ble stilt til gruppen av barn som 

deltok. I følge Ellen Lange hadde barna et klart hierarki: museene kunne ha de 

menneskelige levningene så lenge ikke sykehusene trengte dem. Nå har det seg jo slik 

at gamle samlinger av menneskelige levninger har endt opp i museene fordi 

sykehusene ikke bruker dem mer. Og da må vi forstå dem på nye måter. 

I utgangspunktet var jeg nysgjerrig og fascinert da jeg begynte på denne 

avhandlingen. Arbeidet mitt har hjulpet meg å sette ord på hvorfor fosterpreparater er 

så fascinerende for meg, og kanskje skaper avsky hos andre. Samtidig har det vekket 

mange følelser i meg, spesielt som en mor, og jeg har flere ganger opplevd en tretthet 

av å ta inn inntrykkene som disse gjenstandene byr på. Samtidig har jeg forsøkt å ha 

en empatisk tilnærming til case-studiene mine uten det klisjéaktige som kan komme 

ved å fantasere frem historiene deres. I de tilfellene det har vært mulig å lese de 

faktiske historiene, som i de siamesiske tvillingene Martha og Maries tilfelle, har jeg 

ikke undertrykt følelser som har oppstått i meg.  
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Jeg håper at denne avhandlingen kan bidra til å løfte frem temaet 

menneskelige levninger på museet ved å ta utgangspunkt i fosterpreparater. Noen 

spørsmål jeg har stilt til kuratorer og andre informanter i anledning dette prosjektet 

har kanskje rykket litt i dem og satt dem i posisjoner der de har måttet sette ord på og 

reflektere over disse gjenstandene på måter som var nye for dem. Jeg ville blitt veldig 

fornøyd med arbeidet mitt hvis det kan hjelpe til å nyansere forståelsen for disse 

spesielle gjenstandene og kompleksiteten i dem, men også se potensialet i dem.  

Et fosterpreparat er vanskelig å skrive om. Preparatet er både menneske og 

ting. Kulturhistorisk gjenstand, museumsobjekt, medisinsk eksemplar. Alle disse 

begrepene kommer til kort for et så sterkt materiale som jeg skal skrive om. Jeg 

kommer allikevel til å bruke disse begrepene om hverandre, og de er gode til å skille 

når det kommer til performativitet: når er fosterpreparatet en ting, og når er den to 

små døde fostre?  

 

2.2 Masteroppgave under en pandemi 
 

Koronasituasjonen medførte beklageligvis at jeg ikke fikk utført det planlagte 

arkivarbeidet og observasjonene på Teknisk Museum. Arkivarbeidet kunne kanskje 

ha brakt frem noe nytt med tanke på analysen av fosterpreparatet i 

Barselhjemutstillingen og kanskje bidratt til en mer dyptpløyende analyse sett at jeg 

fant noe arkivmateriale som gikk direkte på preparatene i utstillingen. Her måtte jeg i 

stedet lene meg på arbeidet som Teknisk museum gjorde til utstillingen «Det hjalp oss 

ikke å få stemmerett – Katti Anker Møller og politisering av morsrollen» som var en 

utstilling på museet i anledning hundreårsjubileet for kvinners stemmerett og blant 

annet handlet om Barselhjemutstillingen i 1916.  
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3. TEORETISKE PERSPEKTIVER  
 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg de teoretiske perspektivene jeg bruker for å gjøre 

min case-studie. Hovedsakelig er materialitetsteori og metodologisk fetisjisme de 

brillene jeg har hatt på meg når jeg har studert dette materialet. I det følgende kommer 

jeg også til å ta for meg noe av debatten rundt levninger på museum og de etiske 

spørsmålene rundt dette materialet, ikke minst samtykke som er et viktig begrep når 

det kommer til å samle inn, forvalte og stille ut menneskelige levninger. Litteraturen 

jeg behandler i dette kapittelet vil være viktig for å reflektere tilbake over case-

studiene mine og fosterpreparater som materiale. Men først skal jeg ta for meg 

materialitetsteori og metodologisk fetisjisme.  

 

3.1 Materialitetsteori og metodologisk fetisjisme  
 

Den materielle vendingen har ført til at mange akademikere i de humanistiske fag, 

inkludert museologer, har inkludert gjenstander i forskningen sin på flere måter. Tine 

Damsholt og Dorthe Gert Simonsen forteller at det materielle i flere tiår har vært 

gjemt under fokus på språklige konstruksjoner, diskurser og andre kulturelle 

representasjoner av verden «derude». Dette refererer vi gjerne til som den språklige 

vendingen (Damsholt & Simonsen, 2009, s. 9) 

Damsholt og Simonsen sier i Materialiseringer – nye perspektiver på 

materialitet og kulturanalyse (2009) at det viktige er «å stille skarpt på spørgsmålene 

om, hvad det materielle gør i verden, og hvordan det materielle gøres i konkrete 

tidslige og rumlige kontekster» (2009, s. 13). De bruker verbet å gjøre for å 

understreke at det skjer noe, enhver gjøren involverer mange elementer og aktører. 

Materiell kultur blir i deres antologi byttet ut med materialiseringer som noe 

«processuelt, relationelt og performativt» (2009, s. 14). Materialisering forstås som et 

aktivt verb hvor det fokuseres på praksis og på hvordan fenomener gjøres og gjøres 

om i alltid pågående prosesser. Denne teorien blir viktig for meg for å analysere 

hvordan fosterpreparatet NTM 22529 har blitt gjort i forskjellige kontekster og for å 

analysere utstillingen «Det indsamlede menneske» hvor jeg er interessert i å få øye på 

når skiftene mellom menneske og ting skjer. Da er teori nødvendig for å skille 

analysen fra hverdagslige bemerkninger.  
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Arjun Appadurais begrep methodological fetishism blir både en viktig teori og 

metode for meg. Jeg skal følge gjenstanden for å avdekke meningene den har og har 

hatt.  

 

[…] we have to follow the things themselves, for their meanings are inscribed in their 

forms, their uses, their trajectories. […] No social analysis of things […] can avoid a 

minimum level of what might be called methodological fetishism. This 

methodological fetishism, returning our attention to the things themselves, is in a part 

a corrective to the tendency to excessively sociologize transactions in things […] 

(Appadurai, 1986, s. 5).     

 

Det er tingen, fosterpreparat NTM 22529, og preparatene i utstillingen «Det 

indsamlede menneske» som skal få min oppmerksomhet. Derfor utfyller 

materialitetsteori og metodologisk fetisjisme som teorier hverandre godt; begge 

teoriene setter gjenstanden, det materielle, i fokus.  

Tinne Claes og Veronique Deblon skriver at studien av ting og deres relasjon 

til menneskeverdenen har vært spesielt viktig for vitenskapshistorien. Tingene er ikke 

passive mottakere av mening, men er også med på å forme for eksempel 

vitenskapelige praksiser (Claes og Deblon, 2017, s. 351). I et fosterpreparats tilfelle er 

dette et spesielt poeng, fordi fosterpreparatet er en blanding av teknologi, 

menneskelighet, kropp og vitenskap. Før Frederik Ruysch (1638-1731) fant opp 

metoder for å bevare menneskelige levninger på glass, var disseksjon, undervisning 

og forskning på menneskekroppen en kamp mot tiden og forråtnelsen. Med de nye 

metodene ble bakterievekst stoppet og forråtnelsesprosessen temmet. På den måten 

kunne preparatene brukes mye lenger og derfor skape mer kunnskap enn før. Slik sett 

er en gjenstand som et fosterpreparat både et resultat av vitenskapelig teknologi og 

med på å forme ny kunnskap og teknologi ved å brukes i vitenskapelige praksiser.  

Å gi gjenstanden en livshistorie er nyttig og åpner for en prosessuell forståelse 

for den, argumenterer Appadurai og Kopytoff for (1986). I en gjenstandsbiografi vil 

en spørre omtrent de samme spørsmålene som en ville spurt et menneske, skriver 

Kopytoff: 

 

What, sociologically, are the biographical possibilities inherent in its ”status” and in 

the period and culture, and how are these possibilities realized? Where does the 
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things come from and who made it? What has been its career so far, and what do 

people consider to be an ideal career for such things? What are the recognized ”ages” 

or periods in the thing’s ”life”, and what are the cultural markers for them? How does 

the thing’s use change with its age, and what happens to it when it reaches the end of 

its usefulness? (1986, s. 66-67). 

		

Disse spørsmålene får frem hvordan vi forstår tingen det er snakk om, og den 

historiske dimensjonen i biografien avdekker hvor kulturelt betinget denne forståelsen 

er. Å lage en gjenstandsbiografi er en måte å vise den dynamiske rollen som 

menneskelige levninger har i vitenskapelige samlinger, i dette tilfellet fosterpreparat 

NTM 22529.  

 

Death is not always the end of social life for bodies. Preserved in parts, and their 

treatment now regulated by law, many continue to have presence and purpose in the 

museums or collections of university medical schools, colleges and hospitals 

(Hallam, 2016, s. 8). 

 

Et fosterpreparat er som sagt en spesiell ting. Samuel Alberti kaller objekter som 

kroppsdeler og anatomiske preparater for ’polysemiske’ på grunn av at distansene de 

har reist og de forskjellige publikumene som har betraktet dem har skapt konstante 

omtolkninger (Alberti i Claes og Deblon, 2017, s. 351). Med polysemisk menes 

flertydig, men vi kan også kalle dem for dualistiske – de er både menneske og ting. 

Denne prosessen har blitt forsterket gjennom det menneskelige i materialet. Prosessen 

med å lage anatomiske preparater har ofte blitt beskrevet som objektifisering, når 

individet blir til ting gjennom fragmentering og konservering av kroppen. Mens 

identitet og menneskelighet blir kuttet bort og byttet ut med systematiske beskrivelser 

og merkelapper, blir mennesker til vitenskapelige objekt. Denne prosessen blir dog 

aldri ferdig: objekter som en gang var subjekter blir tillagt forskjellige meninger og 

noen ganger motstridende verdier – kulturelle, personlige, religiøse og vitenskapelige. 

Det anatomiske preparatet kan bytte mellom person og ting i henhold til den 

situasjonen den befinner seg i (Claes & Deblon, 2017, 351). Dette kommer jeg til å 

vise i analysene.  

Damsholt og Simonsen forstår som sagt materialisering som å gjøre og gjøre 

om i pågående prosesser. Men, som Claes og Deblon argumenterer i «When nothing 
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remains – Anatomical collections, the ethics of stewardship and the meaning of 

absence» (2017), kan denne prosessen faktisk ta en slutt. I noen tilfeller kan det 

materielle ha blitt ladet med forskjellige meninger flere ganger, men så en gang for 

mye. Claes og Deblon tar for seg en samling hodeskaller som hadde en lang 

vitenskapshistorie bak seg, som til slutt ble assosiert med fascistisk rasevitenskap. 

Samlingen ble destruert, men prosessen for å forstå og forske på samlingen fortsatte 

selv om de faktiske hodeskallene var borte. Det svarer godt på Appadurai og 

Kopytoffs spørsmål om hva som skjer med en ting når den når slutten av sin nytte. 

Claes og Deblon argumenterte også for at hodeskallene som var destruerte allikevel 

ble materialisert for eksempel ved at målene til de forskjellige hodeskallene fremdeles 

eksisterer på papir (2017, s. 356). Dette er et interessant poeng fordi det i dag er 

mange som argumenterer for at menneskelige levninger skal destrueres eller begraves.  

I dette kapittelet har jeg vist hvilke teoretiske perspektiver jeg kommer til å ha 

med meg når jeg undersøker fosterpreparat NTM 22529 og hvordan fosterpreparater 

blir stilt ut i utstillingen «Det indsamlede menneske». I det videre skal jeg sette 

fosterpreparatet i en større sammenheng, innenfor levninger på museet, og forklare 

hva diskusjoner rundt etiske problemer i forbindelse med denne typen 

museumssamlinger handler om. Siden skal jeg snevre meg inn mot fosterpreparater 

spesielt og forsøke å sette ord på hva det er som skiller denne typen preparater fra 

andre menneskelige levninger.  

 

3.2 Levninger på museum  
 

De nasjonale forskningsetiske komiteene definerer levninger som alt som omfatter 

«vev, organer og skjeletter. Selv om uttrykket først og fremst viser til rester av 

menneskekropper, kan det også omfatte bevarte hele lik» (Fossheim & Sellevold, 

2015). Altså er fosterpreparater levninger på museum. Videre skriver komiteene at 

utfordringene knyttet til forskning på menneskelige levninger dreier seg om respekt 

for «de individer, grupper og kulturer levningene representerer». (Fossheim & 

Sellevold, 2015).  

 

For many of those whose bodies have been acquired for anatomical purposes prior to 

the mid-twentieth-century rise in whole-body donors bequeathing themselves to 
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medical schools – were from particular social groups: the poor and disadvantaged, 

criminals and colonized peoples (Hallam, 2016, s. 11).  

 

Levninger på museum gir assosiasjoner til kolonitidens maktstrukturer, hvor hvite 

mektige menn brakte hjem mennesker fra andre kulturer for å forske på og vise dem 

frem. Menneskelige levninger på museum har i de siste tiårene vært gjenstand for 

debatt og diskusjon. Reappropriasjon og inkludering av grupper som levninger 

opprinnelig stammer fra er eksempler på tiltak museene har gjort for å bøte på denne 

problematiske arven. 	

I ICOMs museumsetiske regelverk blir levninger etter etniske og/eller 

religiøse grupper særskilt behandlet. En av årsakene til dette kan være måten urfolk 

har blitt behandlet og utstilt av museer tidligere, ofte imot egne trosforestillinger viten 

og vilje. Sannsynligvis kommer ikke preparatene i Nasjonalt medisinsk museums 

samling fra urfolk, eller noen spesielle religiøse grupper. Hadde preparatet med de to 

fostrene hatt flere «rettigheter» hvis det hadde vært fra en same eller noen fra en 

annen etnisitet eller religiøs gruppe? Ville det betydd at museet måtte ta flere hensyn 

for å stille det ut og forvalte det? Selv om kvinnen som fosterpreparatet stammer fra 

sannsynligvis ikke har hatt medbestemmelsesrett på grunn av sin sosiale klasse, ligger 

ikke noen særlige andre retningslinjer til grunn enn at det skal «presenteres med stor 

takt og med respekt for den opplevelse av menneskelig verdighet som alle folkeslag 

har til felles» (ICOM, 2017, s. 12).  

De etiske spørsmålene er store. Skal museene forvalte menneskelige 

levninger? Hvordan behandles menneskelige levninger med respekt? Hvem 

bestemmer hva som er verdig? Denne diskusjonen i museologien kan fungere som en 

katalysator for det moderne museet. Et moderne museum kan ikke overse en så stor 

og etisk debatt uten å virke gammeldags og patriarkalsk.  

Claes og Deblon (2017) skriver at de siste årene har destruksjon eller 

avhending av slike gjenstander (repatriering, begravelse, de-aksesjon osv.), blitt sett 

på som etiske måter å håndtere problematisk vitenskapelig arv. De trekker frem 

medisinske etikere som Gareth Jones og Maja Whitaker som argumenterer for at 

anatomiske preparater burde gjøres utilgjengelige eller destrueres hvis de som disse 

kroppsdelene en gang tilhørte aldri ga deres samtykke til å bli konservert, brukt eller 

stilt ut (2017, s. 352). Samtykke er et komplekst etisk problem som jeg skal dypere 

inn på i neste delkapittel.  
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Tiffany Jenkins har undersøkt hvordan museet som institusjon og dets 

tradisjonelle rolle blir utfordret i saker om repatriering. Sitatet under er noen av 

grunnene til at noen museumsprofesjonelle er imot å tilbakeføre samlingene av 

menneskelige levninger: 

 

Human remains and their context are important, at times unique, evidence of the past 

including evolution, adaptation, population movement, and the impact of the 

environment (Jenkins, 2008, s. 106).  

 

Det handler om menneskelige hensyn satt opp mot mulig fremtidig kunnskap. Vi vet 

ikke hvilke teknologier som kommer til å finnes og fra hvilke perspektiver det kan 

være fruktbart å studere dem fra i fremtiden. Samtidig er det spesielt i urbefolkninger 

og tidligere kolonier et behov for helbredelse og «closure», et viktig poeng som går 

igjen i Jenkins’ artikkel.  

Disse grunnene til å ta vare på samlinger av menneskelige levninger kan også 

overføres til fosterpreparatene. De tilhører ikke en spesiell gruppe som for eksempel 

en skjelettsamling som kan spores til urbefolkning, men allikevel er de menneskelige 

levninger som bærer med seg vanskelige etiske spørsmål. Dette bringer meg videre til 

hvorfor samtykke er et så viktig begrep i debatten om menneskelige levninger på 

museum.  

 

3.3 Samtykke 
 

De fleste levningene fra de tidlige anatomiske og patologiske samlingene er 

«innsamlet» uten at noen har gitt samtykke til det. Men hvorfor er samtykke relevant i 

museologisk sammenheng?  

Nevnt tidligere er medisinske etikere som argumenterer for at levninger som 

stammer fra noen som aldri ga sitt samtykke for å stilles ut, brukes eller konserveres 

skal destrueres eller gjøres utilgjengelige. Dette ville i praksis si at ingen museer kan 

forvalte menneskelige levninger, de ville i så fall måtte støve vekk i magasiner. Å 

samtykke på en formell måte i et skjema med valgmuligheter er nemlig et helt nytt 

fenomen, og samlingene til museene er av historisk materiale, følgelig finnes det ikke 

samtykker (i vår tids forståelse av det) fra noen som de menneskelige levningene har 

tilhørt. I det følgende vil jeg trekke frem tre viktige saker som har hatt innvirkning på 



	 21	

hvordan vi tenker om samtykke i dag: Alder Hey-skandalen i Storbritannia, VG-saken 

i Norge på tidlig 2000-tallet og vandreutstillingen Body Worlds av Gunther Von 

Hagen.  

Det er relativt nye saker som har gjort at museenes forvaltning av 

menneskelige levninger har kommet opp i lyset, og de sakene hadde i utgangspunktet 

ikke noe med museene å gjøre. I Storbritannia ble det skandale da det på 1990-tallet 

ble avslørt at på Alder Hey barnehospital i Liverpool og på Bristol Royal Infirmary 

hadde blitt samlet inn organer fra obduserte barn uten foreldrenes samtykke. Dette 

resulterte i «Human Tissue Act 2004» som skulle styrke betydningen av informert 

samtykke ved medisinsk samling og bruk av kroppslig materiale (Stueland, 2009, s. 

277).  

 

I tillegg til instrukser om samtykke til obduksjon, inneholder den bestemmelser om 

håndtering av biologisk materiale, religiøse relikvier, forføyninger for museer som 

stiller ut biologisk materiale, og regulering om kommersiell utnyttelse av biologisk 

materiale (Stueland, 2009, s. 277). 

 

Ikke lenge etter Alder Hey-skandalen slo VG opp en sak om noen foreldre som skulle 

ta et siste farvel med sine avdøde barn som hadde blitt obdusert. Synet som møtte 

foreldrene hadde vært forferdelig: kroppene hadde blitt dårlig sydd igjen og de 

manglet organer (Stueland, 2009, s. 268). Saken avdekket rutinesvikter i obduksjoner 

og manglende lovverk angående samtykke. De norske legene hadde til og med blitt 

advart av britiske kolleger om at mediene kom til å begynne å grave i disse sakene 

(VG, 25.02.2003). VG avdekket at det å fjerne organer under obduksjon uten å legge 

dem tilbake før den døde ble overlatt til pårørende var vanlig praksis ved norske 

sykehus (25.02.2003). Dette ble begrunnet fra legene av at begravelser skjer før det 

har gått lang nok tid til å få undersøkt organene, for eksempel må en hjerne fikseres i 

formalin i to uker før den er mulig å undersøke. Problemet var at ingen pårørende 

hadde blitt informert om obduksjonene. På denne tiden var dette fullt lovlig i Norge, 

informasjonsplikten ble som regel løst ved å gi pasienten en informasjonsbrosjyre 

med noen små avsnitt om obduksjon (VG, 25.02.2003). Obduksjonene hadde blitt 

gjennomført under såkalt presumert samtykke, det vil si at det ble antatt at pårørende 

ville samtykke til en obduksjon. Det endte med at det ble vedtatt en ny forskrift om 

obduksjon i 2004 (Stueland, 2009, s. 275).  



	 22	

Gunther von Hagens vandreutstilling Body Worlds fra 1995 til i dag har også 

skapt debatt rundt utstilling av den døde menneskekroppen. Utstillingen viser 

plastinerte kropper uten hud i spektakulære posisjoner, og mener å skulle 

demokratisere den anatomiske undervisning, skjønt flere anatomer har påpekt at 

utstillingen heller er kunst enn undervisning (Hallam, 2016, s. 22). Dette er også 

Megan Stern enig i, på tross av at Von Hagens påstår at objektene skal gi et realistisk 

bilde av kroppen. Det at Von Hagens gjennomgående bruker positurer fra kunst og 

idrett gjør kroppene artifisielle. I tillegg er kroppene plastinerte, som tar vekk alt det 

som har med døden å gjøre, det gir en «ny nekrokropp» (Stern, 2003 i Stueland, 2009, 

s. 680).  

Utstillingene er ekstremt populære. Det har blitt spekulert i om kroppene som 

vises faktisk er frivillig donert, eller for eksempel stammer fra henrettede kinesiske 

fanger. Det med de kinesiske fangene har blitt tilbakevist, og Von Hagens mener selv 

at han i dag hovedsakelig bruker «lik av mennesker som frivillig har donert kroppen 

sin, og i tillegg har han skaffet lik fra land hvor lovgivningen har gjort det mulig. 

Blant annet kjøpte han 56 lik fra et mentalsykehus i Novosibirsk» (Stueland, 2009, s. 

666).  

Reaksjonene rundt Alder Hey-skandalen er et eksempel på hvordan kropper 

etter døden er fylt med intense emosjonelle meninger, spesielt når disse blir ansett for 

å ha blitt krenket (Hallam, 2016, s. 36). Kurator Karin Tybjerg ved Medicinsk 

Museion skriver om Body Worlds og Alder Hey-skandalen at  

 

Both debates highlight the ambiguous nature of the human specimen as part of a 

person with personal ties, as well as a material object and source of knowledge, both 

medical and historical (Tybjerg, 2019, s. 36).  

 

Likene som ble brukt til de tidligste disseksjonene kan grupperes under fattige og 

vanskeligstilte mennesker, kriminelle, og koloniserte folk (Hallam, 2016, s. 10). 

Undersøkelsene og fremstilling av preparater kom fra henrettede forbrytere, som ved 

dødsdom også mistet retten til kroppen sin etter døden. Etter hvert ble lik fra 

mennesker uten pårørende, for eksempel mennesker som hadde begått selvmord eller 

dødd på fattighus brukt til anatomiske undersøkelser. I dag dekkes behovet for 

kropper til vitenskapelige undersøkelser ved donasjon (Meyer, 2008, s. 237).  
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Jeg er enig i Claes og Deblon når de argumenterer for at forvaltningen av 

menneskelige levninger skal ses på som historiske og kulturelt bestemte praksiser 

(2017, s. 352). Jeg ser ikke at manglende samtykke, som jeg har vist at ikke har vært 

vanlig praksis før helt opp til vår egen tid, bør føre direkte til destruksjon eller 

begravelse av et historisk interessant materiale. For meg høres det nesten naivt ut å tro 

at vanskelig medisinsk kulturarv forsvinner ved å ødelegge materialet.		

Ny lovgivning angående obduksjon, disseksjon og donasjon har også medført 

at det ikke er nok kropper til undervisning, forskning eller organdonasjon. I tillegg 

blir ikke kropper som er samlet inn for slik bruk oppbevart lenge, de blir etter hvert 

begravet eller kremert. Det vil si at de historiske samlingene av menneskelige 

levninger aldri kommer til å fornyes, de er helt unikt materiale. I utstillingen «Det 

indsamlede menneske» måtte kuratorene bruke vevsprøver og blodprøver fra seg selv 

for å illustrere de nye metodene for innsamling av menneskelig vev og DNA (pers. 

kom. Tybjerg 2020).   

Det er ikke lett å si hvordan eller hvorfor fosterpreparat NTM 22529 ble til. På 

Rikshospitalet var det forskning og undervisning, og ikke behandling, som var 

fokuset, i følge Lind (2017, s. 36). De velstående fikk behandling i sine egne hjem. 

Dette gjør det sannsynlig at kvinnen fostrene engang var inni var fra arbeiderklassen. 

Kanskje er preparatet et resultat av en abort, enten spontanabort eller provosert. Dette 

gjør denne gjenstanden interessant i et klasseperspektiv. Om samlingen på Medicinsk 

Museion kunne Karin Tybjerg opplyse at flere av de små fostrene i den første delen 

av utstillingen faktisk hadde noen opplysninger om hvem de kom fra. «Swedish 

maid» var skrevet inn flere steder i protokollen. Dette var nok fattige jenter som 

hadde tatt turen til Danmark for å slippe unna fordømmelsen hjemme, og tatt abort i 

København (pers. kom. Tybjerg 2020).  

De etiske problemene vedrørende samtykke gjør det lett å hoppe til 

konklusjoner om maktstrukturer og kynisk utnyttelse av en fattig arbeiderklasse fra 

legestanden, og dette kan til dels ha vært tilfelle. Det har det allikevel ikke alltid vært. 

Det finnes flere eksempler på at leger har respektert foreldrenes ønsker omkring 

hvorvidt barn kunne «samles inn» eller ikke. Et eksempel er saken om de 

sammenvokste tvillingene Martha og Marie. I 1848 ble det født et par siamesiske 

tvillinger som levde i 10 dager. De fikk navnene Martha og Marie. Da disse døde fikk 

en lege obdusere og lage tre preparater av tvillingene. Ett preparat av huden (som ble 

utstoppet), ett av innvollene som ble preparert i væske på en glassbeholder og ett 
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preparat av skjelettet. Her får vi se et bilde av legen som medmenneske så vel som 

forsker. Han tok hensyn til Martha og Maries foreldre og publiserte ikke avhandlingen 

sin om de to jentene som var sammenvokste i underkroppen før det var greit for dem, 

9 år senere (Meyer, 2017, s. 21). I følge Meyer finnes det en rekke slike eksempler. 

Det er mange faktorer som kan ha spilt inn for at leger fikk samle inn fostre og 

spedbarn med misdannelser. Maktstrukturer mellom lege og en fattig familie kan ha 

gjort det lett for leger å utøve press for å få tillatelse til å samle inn et dødfødt barn, 

enslige mødre kan ha hatt sine grunner til å gi fra seg et dødt spedbarn, det er ikke 

sikkert at det var det samme båndet mellom et dødt barn og foreldrene som i dagens 

samfunn hvor et barn gjerne er et ønskebarn. Meyer trekker også frem barselfeberen 

som herjet på fødselsstiftelsen i København som en av grunnene til at det ble tilgang 

på kropper å samle inn (Meyer, 2008, s. 238).  

Det vitner om at det å lage preparater for forskning og undervisning ikke bare 

var kynisk utnyttelse av fattige folks kropper, men sannsynligvis en avveining av 

menneskelige hensyn og det store behovet for kunnskap om utviklingen av 

sykdommer og misdannelser som vi i dag bygger vår medisinske vitenskap på.  

Måten vi tenker om samtykke i dag er altså formet gjennom ganske nye 

mediesaker og lovgivning. Er det riktig å overføre våre moderne etiske prinsipper 

over på dette historiske materialet? Eller skal vi tenke rundt menneskelige levninger 

som kulturelt bestemte praksiser?  

 

3.4 Fostre på glass  
 

Til nå har jeg diskutert menneskelige levninger på museet, men hva er det som gjør 

akkurat fostre på glass så spesielt? Våtpreparater er oftest en kroppsdel bevart på 

glass. Det kan være en arm, et hjerte, eller en livmor. Et fosterpreparat er hele 

kroppen bevart. Det utløser andre følelser hos folk enn et organ eller skjelett. Hvorfor 

det? Elizabeth Hallam skriver at en skalle er fjernet fra personen som den en gang 

levde i, strippet for hud og ansiktstrekk som er så forbundet med individer og 

kulturelle indikasjoner på kjønn, alder og etnisitet (2016, s. 10). Kjersti Lind tolker 

forskjellen i masteroppgaven sin som at «et helt legeme er en person, men at en 

kroppsdel ikke er det» (2017, s. 47).  
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Som jeg har nevnt tidligere har den døde menneskekroppen blitt betraktet som 

noe annet enn et objekt fra langt tilbake i tid. Måten vi forholder oss til preparater av 

døde fostre er også preget av denne dualismen menneske/objekt.  

 

De anatomiske studiesamlinger indeholder præparater fremstillet af dele at 

mennesker, og vi kommer helt tæt på døden, når vi betragter et foster eller et nyfødt 

barn, der opbevares i et glas. Bevaring og udstilling af disse fostre og børn opleves af 

mange som grænseoverskridende, og det giver anledning til en række overvejelser og 

spørgsmål […]. Hvorfor blev de fremstillet, skal de bevares, hører de hjemme på et 

museum og hvorfor bliver alle berørt af mødet med disse præparater? (Meyer, 2008, 

s. 234).  

 

Lynn M. Morgan (2006) ved Mount Holyoke College for kvinner forteller i «The Rise 

and Demise of A Collection of Human Fetuses at Mount Holyoke College» om 

hvordan deres samling av fosterpreparater ble utsatt for intens og emosjonell debatt 

etter at hun fortalte en journalist at skolen oppbevarte en slik samling. Mange 

faktorer, mente hun, kom til å bli listet opp som grunner til å kvitte seg med 

samlingen: plassmangel, mangel på ekspertise på oppbevaring, mangelen på 

pedagogisk bruk, og en antagelse om at samlingen hadde blitt anakronistisk. Selv 

argumenterte hun for å bevare denne samlingen for ettertiden, for å unngå å gi et 

inntrykk av at fortidens innsamling av disse eksemplarene hadde vært galt og dermed 

fordømme og misforstå den vitenskapelige bakgrunnen for denne praksisen. Hun viser 

også at samlinger av fosterpreparater har gjennomgått en historisk transformasjon fra 

å være prisede anatomiske eksemplarer til ekle, unormale ting:  

 

Defined as «specimens» until at least the mid-20th century, the fetuses represented a 

privileged and ostensibly apolitical peek into the womb, capable of instilling a sense 

of wonder […] In this capacity, they were largely devoid of the ethical and political 

complexities they embody today (Morgan, 2006, s. 448).		
 

Det er interessant at Morgan trekker frem at disse «vitenskapelige eksemplarene» i 

stor grad var frie for de etiske og politiske kompleksitetene de innehar i dag. I Norge 

vil jeg påstå at fosterpreparater i dag ikke innehar de samme politiske 

kompleksitetene som i USA. Å stille ut fosterpreparatet på museum i Norge vil ikke 
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blusse opp en debatt om abortlovgivning. På den andre siden ble fosterpreparater 

faktisk brukt i Norge for sosialpolitiske mål på begynnelsen av 1900-tallet. Det skal 

jeg undersøke i delkapittelet om Barselhjemutstillingen.   

Morgan argumenterer også for at destruksjonen av disse type samlingene som 

har pågått under radaren de siste tiårene, er motivert av politikk rundt abort og 

avhending av fostervev (Morgan, 2006, 435-438). Debatten rundt abortlovgivning er 

mye voldsommere og mer polarisert i USA enn i Norge og Danmark. Dette viser også 

at måten vi ser disse gjenstandene på er kulturelt betinget. Men det er kanskje verdt å 

reflektere over dette i Norge også.  

Linda Layne (2003) poengterer at døde fostre, det være seg aborterte, 

spontanaborterte eller dødfødte, har blitt bokstavelig og symbolsk visket ut i det 

amerikanske samfunnet, og at en vegg av sosial usynlighet og taushet har blitt bygget 

opp rundt dem, hvilket påvirker samfunnets reaksjon til spontanabort. Dette poenget 

tar Morgan videre, og argumenterer for at å viske ut døde fostre også kan forlenges til 

gamle fosterpreparater som destrueres, og at disse blir erstattet av forskjønnende 

modeller og bilder som skal etterligne menneskelig utvikling. Denne syklusen gjør at 

dess mindre vi er vant til å se døde fostre, dess mer sjokkerende blir de for oss 

(Morgan, 2006, s. 438). Dette kan være med på å forklare hvorfor slike gjenstander 

kan late til å bli mer problematiske med tiden. Enda sterkere kan dette virke når de er 

på utstilling i et museum. Jeg kommer også tilbake til at fosterpreparatene jeg 

undersøker kanskje har mer virkning på oss enn på de som så dem i 

Barselhjemutstillingen i 1916, da spontanaborter og døde barn var mye vanligere enn 

i dag og døden var mindre profesjonalisert. 	

Meyer (2008) argumenterer for at det gir mening at disse unike preparatene 

skal bevares for ettertiden og inngå i museets formidling, fordi de både kan beskrive 

medisinens og fødselshjelpens historie og utvikling, og også hvordan betingelsene for 

sykdom og sunnhet har endret seg. De kan inngå i diskusjoner om biomedisinsk og 

bioteknologisk utvikling og ta del i samtaler om hvor alvorlige misdannelser som 

oppdages tidlig i graviditet ved hjelp av fosterdiagnostikk skal være for å gi grunnlag 

for abort (Meyer, 2008, s. 239-240). Det er nylig vedtatt store endringer i 

Bioteknologiloven på Stortinget, hvilket bygger opp under Meyers poeng om hvordan 

fosterpreparatene kan brukes i dag. Mer om potensialet til fosterpreparater skal jeg gå 

inn på i diskusjonskapittelet. 	
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4. ANALYSE DEL 1: FOSTERPREPARATETS 

BIOGRAFI – NTM 22529 
 

I denne delen skal jeg rekonstruere biografien til fosterpreparatet NTM 22529. Det vil 

si at jeg kommer til å svare på de spørsmålene jeg stilte i problemstillingen 

teorikapittelet: hvordan ble det til og hvem skapte det, hva har vært fosterpreparatets 

’karriere’ så langt, hvilke perioder i dets livsløp har vært viktige, og hva er de 

kulturelle markørene for disse?  

Først kommer jeg til å fortelle om og undersøke Rikshospitalet, hvilket er 

konteksten som fosterpreparatet ble til i. Så vil jeg gå videre til Barselhjemutstillingen 

i 1916. Dette var første gangen dette preparatet ble utstilt. Så gjør jeg et hopp i tid: 

gjenstand NTM 22529 har kommet til Nasjonalt medisinsk museum, en stiftelse under 

Norsk Teknisk museum. Til slutt analyserer jeg to tilfeller de siste årene hvor 

fosterpreparat NTM 22529 har vært med på å stimulere til ny forskning og kunst.   

 

4.1 Rikshospitalet – Kristian Emil og Alette Schreiner   
 

Patologisk anatomisk institutt ble til på 1870-tallet (Lind, 2017, s. 36). Her ble 

preparater til for å være representative eksemplarer til bruk for undervisning og 

forskning. Det ble ikke notert noe særlig om individene de «kom fra», det var det 

patologiske og det anatomiske som var interessant. Som jeg allerede har vist var dette 

vanlig praksis. Altså ble kroppsdeler transformert fra å være (del av) et menneske til å 

bli vitenskapelige spesimen som ble gjort som undervisningsobjekter og 

forskningsobjekter gjennom praksiser som var vanlige på datidens hospitaler. Det var 

her fosterpreparat NTM 22529 ble til.    

Hva er så linken mellom Rikshospitalet og det neste steget i livsløpet til 

fosterpreparat NTM 22529? Svaret er en kvinne ved navn Alette Schreiner. 

På 1890-tallet møttes Kristian Emil Schreiner og Alette Falch da de studerte 

medisin. De giftet seg i år 1900, og skulle bli et meget innflytelsesrikt par i 

vitenskapelige kretser.  

 

This was an era of great advances in biology and medicine during which many 

zoologists and anatomists turned their attention to the inner structure of cells, using 



	 28	

laboratory experiments and advanced microscopy techniques to explore the 

mechanisms behind cell divisions and embryo growth (Kyllingstad, 2014, s. 12).   

 

Kristian Emil Schreiner ble en viktig forsker, formidler og lærebokforfatter og i 

tillegg var han legen til Edvard Munch. Munch foreviget ham flere ganger, blant 

annet i kunstverket Anatomen Schreiner. Schreiner forsket på modningen av 

kjønnsceller sammen med konen Alette Schreiner, som var kjent for å være en 

«kreativ visjonær» (Kyllingstad, 2014, s. 149). Temaer som embryologi og cytologi 

var prestisjefylt å studere på denne tiden. I 1908 ble Schreiner professor ved og 

bestyrer for Anatomisk institutt. Alette på den andre siden, brukte mye av sin 

forskning til å støtte opp under sin mann. I 1916 ga hun ut en bok om reproduksjon og 

familieliv hos mennesker, altså samme år som Barselhjemutstillingen (Kyllingstad, 

2014, s. 149).   

Fosterpreparatet som ble til for undervisning på Rikshospitalet skulle snart få 

en ny kontekst, gjennom bekjentskapet mellom legen Alette Schreiner og 

kvinnesakskvinnen Katti Anker Møller.  

 

4.2 Barselhjemutstillingen  
 

Barselhjemutstillingen i 1916 var første gang fosterpreparat NTM 22529 ble utstilt. 

Drivkraften bak denne utstillingen var Katti Anker Møller, og for å forstå utstillingen 

må vi også forstå kvinnen bak. Derfor skal jeg i det følgende undersøke hvem Katti 

Anker Møller var og hvorfor hun var så lidenskapelig opptatt av mødrenes kår i 

samfunnet. Siden skal jeg forklare hva Barselhjemutstillingen var og analysere 

hvordan fosterpreparat NTM 22529 ble brukt i den.  

 

Hvor er opplysningsanstalten for moderskap, høiskolen i pædologi, hvor vi kunne ty 

hen for at skaffe os kundskap om gunstige betingelser for god barneavl, om den 

heldigste egteskapsalder, de forskjellige sygdommers indflydelse på avkommet, om 

aborter, arvelighet, eugenic, svangerskapets pleie, fødslenes forløp, barselsengens 

behandling, egteskapets hygiene, brystmelkens betydning, dødeligheten blant 

spædbarn, fødselsstatistikk, barnestel, barneoppdragelse, anæmi, neurastheni, 

utslittheten hos kvinnene og farene ved overgangsalderen i 50-årsalderen? (Katti 

Anker Møller, 1923, s. 19) 
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Slik starter en tale Katti Anker Møller holder i 1915. Talen heter Moderskapets 

frigjørelse, og er beskrivende for hvilke tema som opptok kvinnesakskvinnen Katti 

Anker Møller hele hennes liv. 

I 1916 åpnet selveste Kong Haakon 7 og Dronning Maud en utstilling i Oslo 

som skulle få stor oppmerksomhet i hele landet. Det var den berømte 

Barselhjemutstillingen som åpnet, og denne skulle også bli en vandreutstilling i flere 

deler av Norge. Arkivet etter Barselhjemutstillingen er i dag en del av Norges 

dokumentarv, den norske delen av UNESCOs  Memory of the World-register, og 

befinner seg på Teknisk museum. Det var Katti Anker Møller (1868-1945) som tok 

initiativ til og var prosjektleder for Barselhjemutstillingen. Anker Møller ble født inn i 

en velstående og samfunnsengasjert slekt. Faren, Herman Anker, var 

folkeopplysningsmann og venstremann, fra en av landets eldste godseierslekter og var 

en av stifterne av Sagatun, Norges første folkehøyskole. Moren het Mix Anker og var 

dansk prestedatter. Begge foreldrene var preget av grundtvigianismen, en folkelig og 

kirkelig kulturbevegelse kalt opp etter en dansk prest og dikter, Nikolai Grundtvig. 

Denne kulturbevegelsen innebar en sterk tro på det gode i mennesket, og på frihet og 

opplysning (Oftestad, 2016, s. 67). 

Katti Anker var et av de eldste av i alt 10 barn i søskenflokken. Hun så 

hvordan 10 svangerskap og fødsler påvirket morens helse og gjorde henne bekymret. 

Moren kunne i sene kveldstimer diskutere «barnebegrensning og kvinners kår med 

familievennen og dikteren Bjørnstjerne Bjørnson» og hun delte tankene sine med 

Katti Anker da hun var fylt femten år (Oftetad, 2016, s. 67). Katti så også hvordan de 

unge pikene som jobbet for familien stadig kom i ulykken med uønskede graviditeter 

og at det «var en gru å se deres fortvilelse» (Mohr, 1968, s. 38). På denne tiden stod 

Norge midt i «det moderne gjennombruddet», hvor kunstnerne og dikterne utfordret 

de gamle holdningene til ekteskap, seksualitet og kjærlighet og ledet an i nye tanker 

og praksiser. Tiden var inne for at menneskene skulle leve i frihet og sannhet, uten 

dobbeltmoral og uten å være definert av samfunnets institusjoner (Oftestad, 2016, s. 

69).  

Inspirert av industritankene i tiden argumenterte Møller for at barnet måtte bli 

en sjeldnere vare slik at det ville øke i verdi. Mannen hadde, i følge Møller, underlagt 

seg naturens krefter gjennom industrien og på den måten gjort livet lettere for seg 

selv, mens kvinnen fremdeles måtte slite seg gjennom graviditeter, fødsler og 
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barnestell. Hvorfor skulle ikke kvinnens arbeid også bli verdsatt i samfunnet, og 

hvorfor var fremdeles lovene slik at mannen kunne søke om skilsmisse hvis kvinnen 

over tid unngikk samleie? Da var kvinnen simpelthen betalt for ved mannens 

forsørgelse, akkurat som en vanlig prostituert, mente Møller (1923).  

Møller viet sitt liv til å kjempe for kvinners rettigheter, spesielt mødrenes 

rettigheter, og for å politisere morsrollen. Hennes ettermæle består blant annet i De 

Castbergske barnelover, som hun og den radikale venstremannen Johan Castberg 

(som også var hennes svigerbror) lagde, en lov som ga barn født utenfor ekteskap rett 

til farens navn og arv på lik linje med barn født innenfor ekteskap. I tillegg til dette 

grunnla hun flere mødrehjem for kvinner som fikk barn utenfor ekteskapet. Hun er 

også kjent for å være tidlig ute i kampen for abort og for seksualundervisning og 

prevensjon slik at kvinner kunne forstå sin egen anatomi, og på den måten få barn når 

de var klare for det og ikke flere enn de selv ønsket. Slik mente hun at aborter og 

barnemord kunne unngås, og at spedbarnsdødeligheten og dødeligheten blant mødre 

ville synke. Hanna Barth har lest Møller inn i den hygieniske folkehelseopplysningen 

på begynnelsen av 1900-tallet, og Barselhjemutstillingen passer godt inn i hennes 

bilde av Møller som inspirert av folkehelseopplysningen i tiden (2004, s. 100).  

 

Barselhjemutstillingen sett gjennom utstillingen «Det hjalp oss ikke å få 

stemmerett – Katti Anker Møller og politisering av morsrollen»  

 

En av grunnene til at jeg var interessert i Barselhjemutstillingen i utgangspunktet er at 

det er skrevet lite om den. Det er kanskje ikke så rart – det er vanskelig å for eksempel 

gjøre en utstillingsanalyse av en utstilling som var ferdig for over hundre år siden og 

som det ikke finnes mange bilder av. Som allerede nevnt påvirket koronakrisen denne 

avhandlingen på den måten at jeg ikke fikk gjort arkivarbeidet jeg skulle gjøre om 

Barselhjemutstillingen. Derfor kommer jeg til å lene meg på utstillingspamfletten og 

tekstene fra utstillingen «Det hjalp oss ikke å få stemmerett – Katti Anker Møller og 

politiseringen av morsrollen». Dette var en utstilling på Teknisk museum i 2013 i 

anledning hundreårsjubileet for kvinners stemmerett. Pamfletten er en analyse av 

Barselhjemutstillingen skrevet av Olav Hamran (2013). 

Med formål om å formidle kunnskaper om barnestell, hygiene, kvinnehelse, 

og å få opprettet kommunale fødsels- og barselhjem, lagde Katti Anker Møller en 

utstilling som ble kalt Barselhjemutstillingen. «Denne utstillingen kan ses på som en 
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sosialutstilling, og er antagelig det første eksempelet på en slik utstilling i Norge» 

(Hamran, 2013, s. 1). Det som gjorde utstillingen til et sosialpolitisk prosjekt var blant 

annet avdelingene med undervisningsmateriell og vitenskapelig materiale, hvorav én 

avdeling for svangerskapshygiene med plansjer og preparater. Utstillingen inneholdt 

også statistikk over utviklingen av folketallet, spedbarnsdødelighet, bekjempelse av 

barselfeber og mer, utarbeidet av Nikolai Rygg, direktør i Statistisk Sentralbyrå 

(Hamran, 2013, s. 2).  

Barselhjemutstillingen var full av ting. Bøker, plansjer, dukker, klær, 

forskjellige kulturhistoriske artefakter knyttet til fødsel og barsel, blomsteroppsatser 

og anatomiske modeller. Fosterpreparat NTM 22529 var kanskje en av gjenstandene i 

utstillingen. Ellers, i følge Ellen Lange (pers.kom. Lange 2020) var den med på Alette 

Schreiner sine foredrag om fosterutvikling. Disse, beskriver Lange i samtalen vår på 

Teknisk museum, var mer som lukkede forum hvor folkehelseopplysning og 

svangerskapsundervisning var viktige tema og en del av prosjektet den gang i 1916.  

Samtidig sprengte Barselhjemutstillingen den snevre oppfattelsen av hva en 

utstilling er (Hamran, 2013). Til og med i vår moderne forståelse for hva en utstilling 

skal gjøre var Barselhjemutstillingen grensesprengende. Katti Anker Møller kan sies å 

ha tatt sitt samfunnsansvar på alvor, en slags visjonær museolog. Hvor hen 

utstillingen dro, fulgte foredrag om barnestell, fødsel og fosterutvikling, og den 

rommet mange forskjellige arrangementer. Dette leses også godt inn i Barths bilde av 

Anker Møller som ikke bare kvinnesakskvinne, men også sterkt preget av 

folkehelseopplysningen i tiden.  

I tillegg til å være en banebrytende utstilling i form og innhold, er også 

produksjonen av utstillingen verdt å merke seg. Det var kvinner som stod bak! I 

prosjektgruppen satt 28 kvinner fra norsk samfunnsliv. En av kvinnene var Alette 

Schreiner. Hun holdt foredrag om «fosterets ernæring og utvikling». Alette Schreiner 

brevvekslet med Anker Møller om denne avdelingen med plansjer, preparater og 

undervisningsmateriell. De diskuterte for eksempel om det skulle stilles ut mannlige 

kjønnsorgan i tillegg til de kvinnelige eller ikke.  

 

Kjære fru Møller, ja syns de egentlig […] man skulde ha slik en egen serie med 

spermiene til begyndelse og farkjærligheten til slut, og de mandlige genitalia paa 

midten? Jeg syns at det ikke vilde ta sig videre ut. Jeg synes celledeling, spermier, 

eggceller, befruktning (og arv) falder i samme linje og bør fremstilles sammen. Saa 
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kunde vel ogsaa farkjærligheten falde i linje med morkjærligheten under det felles 

smukke begrep den lykkelige familie. De mandlige genitalia er jeg derimot i tvil om 

hører hjemme paa denne utstilling, men i tilfælde syns jeg da de skulde staa ved siden 

av de kvindelige. Fosterutviklingen slutter sig naturlig til befruktningen og man 

kunde da faa en smuk sammenhengende serie fra celledelingen gjennem 

befruktningen frem til den voksne mand og kvinde (Schreiner sitert i «Det hjalp oss 

ikke å få stemmerett, 2013).  
 

I sitatet fra Schreiner diskuteres både på hvilken måte, i det hele tatt om, den 

mannlige delen av befruktning og foreldreskap skal presenteres i utstillingen, men 

også det praktiske angående hvor i utstillingen dette skulle stå. Det er et spennende 

innblikk i hvordan Barselhjemutstillingen ble til og hvordan damene bak utstillingen 

tenkte rundt kjønn.  

Utstillingen var preget av troen på fremskrittet, at vitenskapen kunne gjøre 

situasjonen for mødre og spedbarn bedre, men i følge Anker Møller hadde de 

fremdeles langt å gå. «Materialet spilte først og fremst en rolle som begrunnelse for 

nye, vitenskapelig forankrede hygieniske foranstaltninger» skriver Hamran (2013, s. 

6). Dette fungerte visstnok utmerket; avisene fra denne tiden er fulle av lovord om 

utstillingen og fremsnakk om folk som donerte penger.  

Da jeg møtte Ellen Lange på Teknisk museum i januar, snakket vi om 

Barselhjemutstillingen. Hun kalte den for «eksepsjonelt politisk håndverk» (pers. 

kom. Lange 2020). Det jeg tror ligger i det, er at Anker Møller lyktes gjennom 

utstillingsmediet i å skape stor politisk enighet rundt et tema. Det at Kong Haakon 7 

og Dronning Maud åpnet utstillingen, vitner om at de må ha sett på saken som viktig 

og fornuftig. Kongemakten skal ellers ikke ytre seg om politiske saker. 

Fosterpreparatet som i dag heter NTM 22529 var altså med i kampen for fremskrittet.   

Om fosterpreparat NTM 22529 var med på alle vandreutstillingene, var en del 

av avdelingen om reproduksjon eller var med på foredrag er vanskelig å si. I Norske 

Intelligenssedler fortelles det at omkring 700 mennesker i løpet av dagen hadde «med 

stor interesse betragtet alle de merkelige ting, alt fra de lille kronprinselige leketøi til 

de smaa billeder av misfostre» (28. April 1916, nr. 115, s. 2).  

Selv om det var mødrenes kår som var i sentrum for utstillingen, ser det ut 

som at det var tanken om barnets ve og vel som fikk det største gjennomslaget. Var 

det en genistrek fra Anker Møllers side? For hvem kan vel egentlig argumentere for at 
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de minste blant oss ikke fortjener den beste pleie? Flere aviser fra 1916 og 1917 

fremhever foredragene om spedbarnsstell og tenner.  

Kanskje det menneskelige ved fosterpreparatene fremhevet spedbarn som små, 

skjøre mennesker som trenger ekstra vern? Kanskje fikk den noen til å reflektere over 

alt som skal gå bra i mors liv for at det skal fødes sunne og friske barn? Satte Anker 

Møller sin egen overbevisning om abort til side for å vinne allmennheten? Kjersti 

Lind skriver i sin masteroppgave at fostre på denne tiden i følge deltakere på 

workshopene i «Skjeletter i skapet» ikke ble sett på som liv (Lind, 2017, s. 35). Dette 

tror jeg har flere sider, med tanke på den strenge abortlovgivningen og debatten rundt 

abort og barnemord som også fant sted på denne tiden. Det tolker jeg som at de 

forstod fostre på en annen måte enn vi gjør i dag. Kan det tenkes at siden spontanabort 

og dødsfall pga. ulovlige aborter var såpass vanlig på denne tiden at døde fostre 

ganske enkelt hadde et svakere «vern» på denne tiden i forhold til i dag? Dette er 

interessante spørsmål.  

I dette kapittelet har jeg vist at fosterpreparat NTM 22529 ble brukt i 

sosialpolitisk kontekst for å politisere morsrollen. Men historien til preparatet ender 

ikke der.  

 

4.3 Skjeletter i skapet   
 

Omtrent hundre år etter at fosterpreparat NTM 22259 ble vist i den berømte 

Barselhjemutstillingen ble det igjen tatt frem. Hva det ble brukt til i mellomtiden 

hadde vært interessant å finne ut, men for et så omfattende prosjekt ble denne 

avhandlingen for kort. Som nevnt ble det overført til Katti Anker Møllers 

lærerinneskole på Stabekk som i sin tid ble til Høgskolen i Akerhus. Herfra ble det 

donert til Nasjonalt medisinsk museum under Norsk Teknisk Museum. I 2017 hadde 

museet et prosjekt under Tingenes metode.  

Tingenes metode var et prosjekt i perioden 2015-2017 ved Norsk Teknisk 

museum, Oslo Museum og Kulturhistorisk museum, støttet av Kulturrådets 

utviklingsprogram for museenes samfunnsrolle. Om museenes samfunnsrolle skriver 

Kulturrådet:  
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Notatet konkluderer med at de politiske signalene om museenes samfunnsrolle er 

relativt generelle og åpne, men at den overordnede retningen er tydelig: Museene må 

endre seg fra det hegemoniske og ekskluderende mot det demokratiske og 

inkluderende (Kulturrådet, 2013). 

 

Tingenes metode er basert på Bruno Latour og hans medkurator Peter Weibels 

utstilling Making Things Public (2005 ved ZKM i Karlsruhe), hvor de ønsket å 

undersøke om demokratiutøvelse kunne gjøres annerledes ved å ta utgangspunkt i 

tingene og materialiteten i en slags opposisjon til de representative forsamlinger og 

avgrensende politiske saker (Huseby & Treimo, 2018, s. 9). Dette svarer direkte til 

notatet fra Kulturrådet om museenes samfunnsrolle, hvor demokratisering og 

inkludering blir fremhevet som museenes mål.  

Teknisk museums delprosjekt var «Skjeletter i skapet». Navnet kom av at de 

ved en gjennomgang av samlingen faktisk fant et skjelett i et skap, og at de tenkte at 

det var flere levninger i museets samling som burde få komme ut av skapet og inn i 

offentligheten. Slik sett kan det demokratiserende og inkluderende også forstås som at 

museene og deres samlinger skal være mer gjennomsiktige for publikum. «Skjeletter i 

skapet» bestod av forskning, konservering, samtaler med andre museer og 

institusjoner som har lignende samlinger, og workshops. Workshopene var inndelt i to 

grupper. En med aktører som museet mente hadde en form for relasjon til samlingene: 

historikere, en prest, noen som hadde med organdonasjon å gjøre, medisinere, og folk 

fra Teknisk museum (Lind, 2017, s. 18). Den andre gruppen bestod av barn. Det som 

ble undersøkt var blant annet hvordan samlingen deres av humane preparater kan 

forstås og hvordan de skal forvaltes.  

I Tingenes metode sier Ellen Lange at  

 

[…] museet begynte å tenke rundt hva som var gjeldende praksis og rutiner knyttet til 

bruk av menneskelige levninger fra anatomiske og patologiske sykehussamlinger. 

Hvem forvalter slike samlinger i Norge? Hvem eier dem? Hva vet vi om dem og hva 

kan vi og bør vi finne ut? Hvilke relasjoner står disse samlingene i, hvilke personer 

og instanser er involvert i dem, hvilke nye saksforhold, forståelser og kunnskaper kan 

de lede oss til? (2018, s. 104).  
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Mer spesifikt kan disse spørsmålene også stilles om fosterpreparater. Fosterpreparat 

NTM 22529 var med på workshopene og utstillingen som prosjektet munnet ut i 

sammen med flere andre våtpreparater og skjeletter, 51 stykker til sammen dandert 

utover et langbord. Både museumsprofesjonelle og andre grupper samtalte og 

reflekterte rundt disse gjenstandene for å få en større forståelse for materialet.  

Å invitere grupper inn i museet, back stage, tolker jeg som en moderne 

museumspraksis nettopp for å demokratisere og inkludere, slik Kulturrådet ser for seg 

museenes samfunnsrolle. Samtidig opprettholdes maktstrukturene mellom museet 

som institusjon og publikum ved at det er museet som initierer slike prosjekter og til 

syvende og sist både modererer og kontrollerer tilgangen til materialet. Dette er en 

forutsetning for at materialet skal overleve lengst mulig, spesielt også med slike 

skjøre gjenstander som våtpreparater som i tillegg kan gi ut farlige gasser på grunn av 

de historiske konserveringsmetodene.  

Fra å ha blitt innsamlet uten samtykke i datidens praksiser på Rikshospitalet, 

kuttet til og konservert på glass, endte altså preparatet i bruk i nye museologiske 

praksiser som handler om å fordele makten til museumsinstitusjonen tilbake til folket.  

Så hvordan opplevde de forskjellige deltakerne i workshopene på ”Skjeletter i 

skapet” disse gjenstandene? Kjersti Lind skriver i sin masteroppgave som baserte seg 

på observasjoner i disse workshopene, Fosterpreparat på museum. Om å stille ut, 

forske på og bevare menneskelige levninger på museum (2017), at for eksempel 

livmoren ble oppfattet annerledes enn fosterpreparatet, siden en livmor ikke er en hel 

kropp, men et fosterpreparat er (s. 47). I tillegg mente gruppen av barn at det var greit 

at museet hadde disse preparatene, så lenge ikke sykehusene trengte dem. Den 

medisinske bruken står med andre ord høyest i kurs. Dette er interessant fordi det også 

er et poeng hos Karin Tybjerg. Hun skriver 

 

And questions become even starker when it comes to medical museums as the 

educational and cultural needs served by museum exhibitions will be perceived as a 

weaker claim for retaining material than medical research and teaching. This is 

especially true for museums that are part of medical institutions, which prioritize their 

responsibility to medical research and take great care not to damage the relationship 

between the public and the medical profession. This has led to conservative 

approaches to access and display as well as a strong emphasis of the medical uses of 

the retained material even when it is historical (Tybjerg, 2019, s. 38).  
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Selv om det er barn som påpeker det i «Skjeletter i skapet» kan det altså se ut til at 

dette er en generell oppfatning som har følger for hvordan fosterpreparater blir utstilt. 

Denne konklusjonen er et eksempel på at det kan være fruktbart å ha en dialog om 

disse gjenstandene. 

	 «Skjeletter i skapet» var et prosjekt på Teknisk museum som viser kraften i 

fosterpreparatene. Her var preparatene, det materielle, i sentrum for dialog med 

forskjellige grupper for å øke forståelsen for dem.  

	

4.4 Preparatet som kunst    
	

Prosjektet «Skjeletter i skapet» bringer meg videre til den foreløpig siste fasen i 

livsløpet til NTM 22529. Under prosjektet fotograferte kunstner og fotograf Ingrid 

Aas noen av våtpreparatene som kunst, inspirert av stillebentradisjon og memento 

mori (pers. kom. Aas 2020). Fotografiene ble med i dialogbøker i utstillingen som 

«Skjeletter i skapet» munnet ut i. Denne utstillingen befant seg inne på Teknisk 

museum. I dialogbøkene var noen fotografier, dikt og blanke ark. Her kunne 

publikum skrible ned tanker og følelser de fikk mens de så utstillingen.	

 

Figur 2 Fosterpreparat NTM 22529 
fotografert av Ingrid Aas.  
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I bildet er fosterpreparat NTM 22529 i sentrum, rundt ligger det dandert rosa nelliker 

og noen grønne blomster mot en rosa bakgrunn. Den bleke rosafargen ligner 

tvillingfostrenes lyserosa fargetone, og bakgrunnen farger væsken i preparatet. De 

rosa nellikene og fostrene har på en måte samme struktur. Det er et rolig bilde, det er 

stille og føles verdig. Det første jeg tenkte da jeg så bildet var at det var utrolig 

vakkert. Samtidig ble jeg litt usikker på hva det var «lov» til å føle om det. Bildene 

ble også gitt bort i utstillingen, som et «memento» (pers. kom. Aas 2020). 

Rosa nelliker symboliserer en mors udødelige kjærlighet; første gang jomfru 

Marias tårer falt i jord blomstret en rosa nellik frem, forteller Ingrid Aas meg på mail. 

Jeg googler rosa nelliker og finner ut at i det gamle Hellas het blomsten «Dianthus», 

som betyr gudens blomst. Aas forteller videre at kunsten hennes er inspirert av 

stillebentradisjonen og barokkens memento mori/vanitas-maleri. Stilleben er 

«malerifremstilling av døde eller ubevegelige gjenstander», ordet kommer 

sannsynligvis fra  nederlandsk «Still-Leben» som betyr stille liv. Sjangeren kan 

spores tilbake til romerske veggmalerier, men nådde sin rikeste utfoldelse i Nederland 

på 1500- og 1600-tallet (Tschudi-Madsen, 2020). Memento mori oversettes «Husk at 

du skal dø!».  

På en måte kan Aas’ kunst minne om Frederik Ruyschs kunstneriske 

preparater. De er symbolske og minner oss om vår egen dødelighet, samtidig tillater 

Aas’ fotografier oss en annen type innlevelse for materialet enn et teknisk fotografi av 

museumsobjektet. Om Ruysch sitt kuriositetskabinett av preparater som ble kjøpt av 

Peter den store forteller Espen Stueland en anekdote om Tsaren som så et 

fosterpreparat: 

 

Tsaren skal ha blitt så beveget av å se på det at han kysset glasskolben […]. Tsarens 

kjærlige kyss indikerer at man betraktet preparatene med enda større emosjon og 

innlevelse enn man konvensjonelt betraktet kunst, de tillot tilskuerne å ta ut et større 

følelsesregister enn hva de tradisjonelle vanitas-motivene og middelalderens danse 

macabre-motiver ga rom for […]. Preparatene var avstemt til helt andre følelser enn 

ironi og latter […] (Stueland, 2009, s. 610-611).	

 

Dualismen, eller polysemien, i gjenstandene kommer også frem i noe Ingrid forteller 

meg om hvordan hun jobbet med disse gjenstandene: 
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Utvelgelsen og arbeidsprosessen reflekterte også en viss respekt og høytidelighet. Jeg 

hadde ikke tilgang til alt, alltid. De måtte tas ut av sine ventilerte skap av 

gjenstandskonservator og fraktes forsiktig i kasser på hjul frem til fotostudioet på 

museet, der jeg arbeidet. Utvalget og omfanget begrenset seg slik. Ikke alle preparater 

var sterke nok til å flyttes, flere hadde for lave væskenivåer eller hadde sluppet tak i 

monteringen sin (Ingrid Aas, 16. mai 2020, mail). 

 

Det er interessant at hun trekker frem respekt og høytidelighet for fosterpreparatet. 

Gjennomgående virker empati og verdighet for Aas noe som stod i sentrum for henne 

da hun jobbet med materialet. Her er det det menneskelige hun har respekt for, 

tvillingfostrene i preparat NTM 22529 har faktisk en gang vært liv, hun gjør 

fosterpreparatet som et dødt menneske. Stueland forteller at den verdige behandlingen 

av preparatene også var viktig for Ruysch; han hadde et godt omdømme og var kjent 

for å behandle preparatene på en verdig måte, de var omgitt av stukkatur og malte 

vaser, hvilket fungerte legitimerende; «tabuet han berørte ville ellers fått preparatene 

til å virke støtende» (2009, s. 611-612). Gjelder det samme for oss i dag? 

Samtidig vitner håndteringen av om at disse også er gjenstander. Når de tas ut 

av de ventilerte skapene, trilles rundt i kasser og behandles på denne måten, er de 

nettopp en skjør ting og gjøres som den tingen. Den er i praksis både ting og 

menneske. Denne dualismen kommer Aas tilbake til når hun snakker om hvordan hun 

rent fototeknisk jobbet med preparatet: 

 

Men jeg jobbet lenge alene med preparatet og var ikke hele tiden en empatisk 

estetiker. I opptakene fokuserte jeg på preparatet som en teknisk gjenstand, den 

isolerte formen på bordet foran meg, glass-sylinderen og på hvilken måte lyset kunne 

settes for å unngå refleks. Fotofaglig og teknisk tid - ingen refleksjon rundt historiene 

eller følelse. En opplevelse av distanse. Kanskje det er det denne typen gjenstander 

frembringer… Enten eller (Ingrid Aas, 16. mai 2020, mail). 

 

Kanskje er det nødvendig å distansere seg litt fra det menneskelige ved en slik 

gjenstand når man arbeider med det? Enten det er bevisst eller ubevisst. Her er hun 

også inne på noe jeg har sitert av Ion Meyer tidligere i oppgaven. Denne typen 

materiale skaper følelser, aldri likegyldighet. Aas forteller også om en fotografkollega 

som kjente på aversjon mot disse preparatene. Aas på sin side kjente en dragning mot 

dem.  
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I dette delkapittelet har jeg undersøkt hvordan fosterpreparat NTM 22529 har 

blitt brukt i kunst. Her oppfatter kunstneren Ingrid Aas preparatet som både menneske 

og ting. Preparatet og kunstneren påvirker hverandre. Empati for det menneskelige er 

med på å forme Aas’ kunst, mens objektet gir premisser for håndteringen.  

Denne dualismen skal jeg undersøke videre ved analyse av utstillingen «Det 

indsamlede menneske» basert på materialitetsteori.  
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5. ANALYSE DEL 2: UTSTILLINGEN «DET 

INDSAMLEDE MENNESKE»  
 

Det er februar, det regner og er kaldt i København. Medicinsk Museion i Bredgade er 

ikke å ta feil av; fasaden er under arbeid og dekket med et stort dekken med bilde av 

et glassøye og inviterer oss til å «kikke innom». «Det indsamlede menneske» er en 

permanent utstilling som åpnet i 2015, og den viser frem de historiske samlingene 

museet har av menneskelige levninger. I denne utstillingen trekker museet en linje fra 

1700-tallets innsamling av hele kropper til litt senere innsamling av mindre 

kroppsdeler og organer, til dagens innsamling av vevsprøver og DNA. Utstillingen 

viser hvordan kroppslig materiale har blitt brukt til å generere medisinsk kunnskap, og 

behandler medisinsk vitenskap som en kultur i seg selv (Tybjerg, 2019). Karin 

Tybjerg , prosjektleder for utstillingen fortalte medstudent Ingrid Kvalvik Sørensen 

og meg da vi så utstillingen, at i årene før utstillingen åpnet ringte et TV-program som 

het «Skjulte steder» fordi de følte at museet skjulte noe for dem, selv om tilfellet 

egentlig var at våtpreparatene måtte skifte væske og at en utstilling var på vei (pers. 

kom. Tybjerg 2020).  

Hensikten til museumsutstillinger er å skape mening. Hvordan er 

fosterpreparater med på å skape mening i museumsutstillinger i dag? Det er ikke 

enkelt å lage en utstilling av denne typen materiale. Voyeurisme og sensasjonalisme 

er begreper som trenger seg på, skillet mellom å vise frem døde kropper for et formål 

eller for billettinntekter er tynt.  

 

Der findes ikke enkle løsninger på, hvorledes vi bedst og mest etisk korrekt udstiller 

den døde krop uden at forfalde til sensationalisme og ukritisk overgivelse til 

følelserne. Men om den døde krop krænges ud, bevares eller skjules, vil den altid 

rumme mangeartede betydninger for de levende (Meyer, 2008, 242).  

 

Vi har satt av god tid før Tybjerg skal komme og ha en liten samtale med oss. Etter å 

ha gått gjennom noen trange og til dels mørke ganger, kommer vi til et åpnere rom 

med en trapp i. En plakett med informasjon om utstillingen «Det indsamlede 

menneske» henger på veggen og advarer om sterke inntrykk og at barn burde gå i 

følge med en voksen. Når vi går ned en kort trapp blir vi møtt av en lang monter på en 
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vegg, og en introduksjonstekst til utstillingen på motsatt vegg. I monteren er hele 

utstillingen samlet til en miniatyr: et foster i en livmor, et hjerte, en vevsprøve, celler i 

en petriskål og en DNA-prøve henger på rad. Det er dette vi skal se i utstillingen, 

hvordan innsamlingen av mennesket har gått fra å samle hele kropper til vevsprøver 

og DNA-molekylet. Den klassiske utviklingslinjen er en rød tråd både her i 

introduksjonen og i selve utstillingen. Jeg leser formen som en evolusjonsmessig reise 

gjennom medisinhistorien som en kultur.  

Fosteret i livmoren i den lille monteren gjør sterkt inntrykk. Livmoren er 

skjært til så vi får se fosteret fra én side. Det ligger så fint til og holder seg for ørene, 

det ser rolig ut, men kanskje litt anstrengt ut i fjeset. Det er i grunnen et perfekt barn. 

Det eneste som skilte dette mennesket fra å vokse opp var at morkaken blokkerte 

fødselskanalen. Dette tok sannsynligvis livet av moren også, forteller Karin Tybjerg i 

samtalene litt senere (pers. kom., Tybjerg 2020).  

Vi leser introduksjonsteksten og går til høyre inn i utstillingen. Det er stille i 

rommet, med unntak av noen ungdommer som tilsynelatende skriver en skoleoppgave 

om den delen av utstillingen som jeg er mest interessert i: «1: Kroppe på glas». Men 

det som møter oss først er del «2: Den tørre samling». I en moderne monter, laget av 

glass og svart metall i minimalistisk stil, er det første vi ser en samling av hele 

skjeletter og hodeskaller. Det virker gjennomtenkt, inntrykket er mildere enn 

våtpreparatene av spedbarn og fostre. Jeg kommer på noe jeg leste om utstillingen 

Body Worlds som skulle settes opp i USA og ble gjennomgått av en komité for å 

diskutere de etiske sidene ved utstillingen: 

 

Komiteen fant ut at ”the reproductive section” måtte plasseres innenfor et klart 

avgrenset område. Skulpturen av en gravid kvinne ble altså vurdert som risikofylt. 

Besøkende måtte også få utførlig informasjon om hva utstillingen inneholdt – før de 

kjøpte billett. Råd om utstillingens opplegg og progresjon ble gitt: Start med en 

avdeling bestående av skjeletter og historiske bilder, det er kjent for folk fra før! Så 

vil ikke sjokket bli så brutalt (Stueland, 2009, s. 679).  

 

Er dette tanken her også? Jeg blir nesten overrasket over den myke overgangen i 

denne danske utstillingen. Tybjerg forteller i samtalen etterpå at danskene sjeldent blir 

støtt og på mail legger hun til at de kun har fått én klage som omhandlet et TV-

program om utstillingen (pers. kom. Tybjerg 2020). På samme tid har vi blitt «advart» 
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flere ganger før vi kommer ordentlig inn i utstillingen. Jeg beveger meg mot høyre 

igjen, mot enden av det store rommet vi befinner oss i.  

 

Kropper på glass  

 

Bak monteren med den tørre samlingen åpenbarer det seg en stor monter full av fostre 

og spedbarn i alle fasonger og størrelser. Monteren er stilt opp mot veggen, og skiller 

seg fra de andre monterne ved å være i en mer gammeldags stil i mørkt tre med 

utskjæringer og en purpur bakgrunn. Den purpur bakgrunnsfargen gir en varme til 

våtpreparatene og en merkverdig følelse av at de er der de skal være; i en 

museumslivmor. Fargen og den spesielle monteren peker mot at det er dette materialet 

som spiller hovedrollen i utstillingen, selv om den ikke er midt i rommet.  

 
The debates outlined earlier, about whether human remains can be retained and 

displayed, have, I will argue, affected how human material has been displayed. The 

controversies have resulted in modes of display that are not only cautious, but also 

limit the potential of the powerful material (Tybjerg, 2019, s. 39).  

 

Potensialet i fosterpreparatene skal altså få plass i denne utstillingen, de blir ikke kun 

medisinske eller kulturhistoriske gjenstander. Men hva er potensialet til 

fosterpreparater? Er det selve polysemien som er potensialet?  

Jeg forsøker å ta inn alle inntrykkene av de små kroppene på glass. Jeg har sett 

så mange bilder av dem på nett, men å se dem i virkeligheten slår meg som noe 

ganske annet. De er så mange. Jeg bestemmer meg for å begynne i en ende og se nøye 

på hvert glass. Her finnes alt fra bittesmå fostre, i og utenfor livmorer, til spedbarn 

som kanskje til og med har levd litt etter fødselen, noen med kyklopsi, noen har 

havfruesyndrom. De er plassert systematisk etter misdannelser, hvilket gjør at jeg 

leser dem som patologiske eksemplarer, som medisinske gjenstander. Nederst i 

venstre hjørne er et ferdig foster som i introduksjonen til utstillingen, denne har en 

type ballong festet rundt livmorhalsen som et siste håp om å flytte morkaken vekk fra 

fødselskanalen. Det har ikke lyktes. Jeg tenker over at dette lille mennesket skulle ha 

vokst opp og dødd som gammel for kanskje 200 år siden. Glassbeholderne blir med 

ett absurde tidsmaskiner. For dem er jeg et fremtidsmenneske som lever i en tid som 

er vidt forskjellig fra deres. Reaksjonen min på ballongen viser kanskje at det er et 
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brudd her, at akkurat dette fosterpreparatet blir mer menneskelig for meg som 

publikum. Kanskje fordi ballongen er selve historien og det med ett blir lettere å se 

for seg både barnet, moren og legen eller jordmoren i en kamp mot døden. I samtalen 

etterpå bøyer også Tybjerg seg ned til dette preparatet. Vi snakker om ballongen og 

moren og barnets skjebne, men til slutt påpeker hun at preparatet kanskje er på overtid 

for påfyll av væske, lokket er kanskje ikke helt tett og fordampning har gjort at det er 

litt for lite væske igjen (pers. kom. Tybjerg 2020). Plutselig er fosterpreparatet et 

objekt igjen. 

 

Martha og Marie – innlevelse og illusjon 

 

De sammenvokste tvillingene Martha og Marie ligger i en egen monter, den er mer lik 

de moderne montrene som er gjennomgående i resten av utstillingen. Den purpur 

fargen går igjen her, det utstoppede hudpreparatet hviler tilsynelatende på en pute i 

den fargen. Preparatet av huden er for lett for å tilføre vekt på puten, den er spesielt 

tillagd slik at det skal se ut som at tvillingene hviler behagelig på den (Tybjerg, 2019, 

s. 47).   

Den spesialsydde puten er et eksempel på hvordan museet løser ICOMs krav 

om å stille ut menneskelige levninger på en verdig måte. På denne måten blir Martha 

og Marie gjort som mennesker. Hudpreparatet er mørkt og ser litt uttørket ut, stingene 

har gått litt opp noen steder og på noen av de tørreste partiene har huden revnet. 

Fyllstoffet er synlig og forstyrrer illusjonen om det menneskelige. Det andre 

preparatet er et våtpreparat av de indre organene til de siamesiske tvillingene, det 

tredje er av skjelettet. Hvilket av de tre preparatene er egentlig Martha og Marie? 

Hvor mange gjenstander kan mennesker bli? I Martha og Maries tilfelle har de blitt 

tre museumsobjekter. Igjen er det huden som for meg virker mest gripende, det tørre 

preparatet av huden er liksom menneskene Martha og Marie. Dette til tross for at det 

er det preparatet som har minst igjen av det vi kan kalle for det autentiske av 

kroppene. Formen minner meg mer om et menneske enn preparatene av skjelettet og 

organene. Det at de har navn gjør at jeg oppfatter dem som mennesker mer enn 

preparatene i den andre monteren.  

Utstillingstekstene omtaler samlingen på tre forskjellige nivåer. 

Introduksjonsteksten til denne delen av utstillingen omtaler samlingen, Museum 

Saxtorphianum, mindre tekstbokser i monteren tilbyr litt mer informasjon om 
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motivene bak innsamlingen og til slutt har hvert preparat en etikett med informasjon 

om det spesifikke eksemplaret. Her blir preparatene omtalt som en samling, derav 

forsvinner de menneskelige individene litt og de medisinske eksemplarene trår frem. 

Språket er distansert og på etikettene til hvert preparat er informasjonen kort og 

konsis, noen ganger med en ekstra detalj om konserveringen. Ett unntak er historien 

om Martha og Marie som har bokstavklosser i monteren sin, hvilket i denne 

utstillingen indikerer at den har sin egen tekstboks i en benk hvor publikum kan sette 

seg ned og lese. Her får vi vite historien om foreldrene, om legen som preparerte dem, 

hvor lenge de levde og at «På Fødselsstiftelsen fikk de ammer, og deres udvikling ble 

fulgt nøje. Der står skrevet, at de to piger reagerede individuelt på omgivelserne, og at 

de ammede og sov uafhængigt af hinanden» (Det indsamlede menneske, Medicinsk 

Museion). I tekstboksen blir det også avslørt at det ene kraniet fremdeles er inni 

tørrpreparatet av huden, hvilket betyr at et av kraniene på skjelettet ikke hørte til 

tvillingjentene. Hvem det tilhørte er ikke kjent.  

I samtalen vår forteller Tybjerg at det er et sterkt skille i journalen etter 

Martha og Marie på hvordan de ble behandlet. Det er skrevet inn detaljer om mating 

og stell og når de var rolige og urolige. Siden er det beskrevet hvordan den ene sovnet 

inn etter den andre og døde innen minutter av hverandre. Etter dette skifter tonen i 

journalen til en teknisk forklaring om hvordan de to ble obdusert og preparert (pers. 

kom. Tybjerg 2020). Det er et interessant skille mellom omsorg for de levende 

babyene og distanse til de døde kroppene.  

 

De mangeartede betydningene 

 

I noen av elementene i utstillingen er det en slags friksjon mellom menneske/ting-

dualismen. Til høyre over benken hvor jeg sitter og leser om Martha og Marie er en 

liten skjerm med en film. Jeg løfter røret som henger ved siden av mot øret for å høre 

hva den lille filmen handler om. Filmen varer i om lag to minutter, jeg ser fra midten 

av en runde. Ion Meyer, konservatoren ved museet, er i ferd med å bytte væske i et 

våtpreparat. Det er hans stemme som forteller hva som skjer. Et av fostrene jeg 

kjenner igjen fra monteren ved siden av meg blir tatt ut av glassbeholderen sin og lagt 

ned i en vaskekum. Meyer skyller både glasset og fosteret. Fosteret er kanskje heller 

faktisk et spedbarn, den ser fullbåren ut, men har korte armer og ben. En lang 

navlesnor snirkler seg fremdeles ut av magen på den. Måten Meyer holder den under 
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det rennende vannet minner meg om mitt eget barn sitt første bad på 

barselavdelingen. Det er nesten så jeg forventer at den skal begynne å sprelle. 

Spedbarnet ser både ekte og uekte ut, å ligge på glass i omtrent 200 år gjør visst noe 

med konsistensen. Den ser gummiaktig ut. Det blir liggende i en firkantet plastboks. 

Plastboksen bryter med illusjonen om en nyfødt baby som får sitt første bad. Meyer, 

som har på seg plasthansker, skyller glassbeholderen. Babyen legges oppi glasset 

igjen og ny væske fylles på, en blanding som ikke gir ut skadelige gasser. Så 

ferdigstilles det hele ved at toppen lukkes igjen. Museumsobjektet er konservert. Selv 

om konserveringen av fosterpreparatet minner meg om å bade en levende baby, er 

preparatet i denne prosessen en gjenstand. Meyer ser ikke brydd ut når han arbeider 

med dette. Måten han snakker på er også teknisk, hvilket indikerer en distanse til det 

menneskelige ved våtpreparatet.  

Belysningen i utstillingen er dempet for å ta vare på levningene som er 

lyssensitive, men det skaper også en rolig og mørk atmosfære i utstillingen. Dette er 

fosterpreparatenes gravkammer. Belysningen tar både vare på preparatene som 

gjenstander og samtidig verdigheten til det menneskelige ved dem.  

Utstillingstekstene og måten preparatene er stilt ut i monteren er et eksempel 

på samsvar med tanke på hvordan utstillingen tilnærmer seg fosterpreparatene. 

Utstillingsteksten omtaler dem som en samling, medisinhistoriske eksemplarer, og 

den ordnede utstillingsmonteren underbygger dette. Samtidig viser tilnærmingen til 

Martha og Marie at museet åpner for empatiske innlevelser til det menneskelige.  

I dette kapitlet har jeg undersøkt hvordan en historisk samling av 

fosterpreparater brukes i en utstilling i dag. I «Det indsamlede menneske» vises de 

frem som både kulturhistorisk og medisinsk gjenstand. I tillegg er alltid 

menneske/ting-dualismen tilstede, skiftene går fort og er nesten umerkelige hvis man 

ikke ser etter dem, men det er det som gjør dem til slike sterke museumsobjekter. I 

denne utstillingen får dette sterke materialet lov til å spille hovedrollen i utstillingen, 

og museet lar publikum forstå preparatene både som ting og gjenstand.  
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Figur 3 «Det indsamlede menneske» 

Figur 4 «Del 1: Kroppe på glass». Monter 
med den Saxtorphske samling.  

Figur 5 Tvillingene Martha og Marie i tre 
forskjellige preparater. Legg merke til den 
spesialsydde puten.  
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6. DISKUSJON OG KRITISKE PERSPEKTIVER  
 

I denne delen vil jeg reflektere over noen av implikasjonene det jeg har undersøkt kan 

ha for museene og forvaltningen og utstillinger av fosterpreparater. I tillegg vil jeg 

fremheve noen flere poeng og perspektiver som åpner for videre forskning.   

Noe som går igjen i det jeg har funnet i mine case-studier er at fosterpreparater 

er et kraftfullt materiale. Samtidig kan det se ut som det også er lett manipulerbart, 

enkelt å skreddersy til forskjellige temaer og agendaer og fylle med mening. Det har 

biografien til fosterpreparat NTM 22529 vist. Kanskje det er fordi fosterpreparatene 

har en så intuitiv virkning på oss? Kjersti Lind er også inne på dette i sin avhandling. 

Om en av samtalene under «Skjeletter i skapet» skriver hun 

 

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 

(Lind, 2017, s. 31).  

 

Det er et viktig spørsmål å stille seg om disse preparatene.  

Noe som virker å ha endret seg gjennom tiden er at fosterpreparatene har fått 

en verdi i seg selv, som ting, gjennom prosjekter som «Skjeletter i skapet», kunsten til 

Ingrid Aas og utstillingen «Det indsamlede menneske». Her er ikke fosterpreparatene 

bare midler i en fortelling. Da de ble skapt var de til for undervisning og forskning, i 

Barselhjemutstillingen ble de brukt som virkemidler for et sosialpolitisk mål. I dag 

kan det virke som det er potensialet, polysemien, eller dualismen, det iboende i selve 

fosterpreparatene som er i fokus.  

Mens jeg skriver på det siste i denne avhandlingen går debatten om endringer i 

bioteknologiloven for fullt i norske medier. Biologisk teknologi er for mange 

skremmende og baner vei til designerbarn og sorteringssamfunn. Jeg føler at jeg sitter 

på kunnskap som mange av politikerne mangler, kunnskapen om hvordan fødselshjelp 

og fosterutvikling i mors liv allerede har endret menneskene som lever i dag, og gjort 

store fremskritt for kvinnene som er gravide og føder. Den teratologiske samlingen 
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Museum Saxtorphianum vitner om hvordan det var før denne kunnskapen fantes. 

Videre går tankene mine til Katti Anker Møller som kjempet for mødrenes rettigheter 

og brukte fosterpreparater til opplysning. Jeg klarer ikke å la være å undre meg over 

om ikke slike debatter hadde gjort seg i museene, hvor museene kunne bidratt til 

kunnskap og sett sakene fra et historisk perspektiv. Før ble kvinnene som fødte 

misdannede barn stigmatisert og sett på som moralsk fordervede, straffet av Gud. Nå 

blir kvinnene som velger vekk syke fostre fordømt for dét. Mellom da og nå finnes 

fosterpreparatene. De er vitner til teknologiske fremskritt, vitenskap og opplysning.  

Fosterpreparat NTM 22529 gjorde det mulig for Katti Anker Møller å 

visualisere fosterets utvikling i mors liv på en unik måte på denne tiden. På 

sykehusene hvor samlinger av slike preparater befant seg, var det bare profesjonelle 

som fikk se og studere disse. Var det ikke for Frederik Ruysch sine fremskritt innen 

teknologien som gjorde dette mulig, ville sannsynligvis kunnskapen om 

fosterutvikling og fødselshjelp vært langt tilbake på Anker Møllers tid. I stedet hadde 

hun flere fosterpreparater og andre våtpreparater å vise frem – de må ha vært sterke 

virkemidler i Barselhjemutstillingen.  

Både Matthias Saxtorph og Katti Anker Møller brukte fosterpreparatene for 

opplysning. Den Saxtorphske samling ble blant annet brukt til å undervise jordmødre, 

og samlinger som denne har bidratt til å gjøre graviditet og fødsel mindre risikofylt og 

stigmatiserende for kvinner. Senere introduserte Katti Anker Møller preparater til 

offentligheten og bidro til å spre kunnskapen om fosterutvikling og graviditet til det 

allmenne publikum. 	

Dette bringer meg videre til hvordan utstillinger med menneskelige levninger 

fremstiller kjønn. Flere av spedbarnene i utstillingen «Det indsamlede menneske» har 

ikke et tydelig kjønn. Det er interessant i vår tid hvor «baby showers» og «gender 

reveals» kjønner barnet før det i det hele tatt er født. Ingrid Aas fotograferte NTM 

22529 med rosa: 

 

Skulle tvillingene bli jenter? Kunne vi markere dåp eller begravelse? Senere, når jeg 

så postkortene fra utstillingen trykket så tenkte jeg på takkekort, eller på en invitasjon 

(pers. kom. Ingrid Aas, mail 2020).  

  

I case-studiene mine og i eksempelet om Body worlds kan det tolkes som at kvinner i 

noen grad blir fremstilt som funksjonen til kjønnsdelene sine. Dette kan gjøres for 
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forskjellige formål, for eksempel ville Katti Anker Møller fremme prevensjon, 

seksualopplysning og dermed kroppslig autonomi, mens Gunther Von Hagens sitt 

prosjekt er kommersielt og voyeuristisk. 

 

[Megan Stern] påpeker […] at utstillingen har få kvinnekropper og at de bare 

benyttes til å illustrere enten livmoras eller eggstokkenes funksjoner, eller 

urinveissystemet. Mannens penis har ikke slike «oppgaver». Mennene bare har 

kjønnsorgan og er ellers oppstilt i heroiske positurer. Den gravide kvinnen ligger i en 

stilling Stern oppfatter som en «pornografisk klisjé (Stueland, 2009, s. 680).  

 

I brevvekslingen mellom Anker Møller og Schreiner ble kjønnsorganene til begge 

kjønn direkte knyttet til reproduksjon som funksjon, som jo kontrasterer det Megan 

Stern kritiserer ved Body Worlds hvor det kun er kvinnekroppen som blir fremstilt på 

denne måten. 

 I utstillingen «Det indsamlede menneske» var flere livmorer (de fleste med 

fostre inni) og morkaker utstilt, men bare én testikkel. Det er kanskje naturlig siden 

Den Saxtorphske samling stammer fra forskning og undervisning om fødsel og 

graviditet, men det er et kulturelt bias vi som museologer kan ha godt av å bli klar 

over. Kanskje kan utstillinger med nyanserte bilder av kjønn bidra til å endre 

oppfatninger av kjønnsroller som for eksempel at kvinner skal være mødre. Bak de 

historiske medisinske samlingene som den Saxtorphske skjuler det seg mange 

historier om kvinner som ikke ville bli det.  

Kunsten kan få oss til å se fosterpreparatene på nye måter. Igjen viser det at 

måten vi ser dem på er kulturelt betinget. Ved å gjøre fosterpreparatene på forskjellige 

måter, som Aas sin kunst og dialogbøker, eksponeres publikum for dem på nye måter. 

Plutselig er forståelsen vår av dem gjennom et kunstfotografi mer lik opplevelsen som 

Frederik Ruysch sitt publikum hadde: vi blir minnet på vår egen dødelighet, men ikke 

skremt eller krenket. Jeg tror publikum i et museum heller forventer å se 

fosterpreparater i kontekster som utstillingen «Det indsamlede menneske» eller «God 

bedring». En estetisk tolkning som Aas sine fotografier kan åpne for empatiske 

tolkninger.  

Jeg har vist at fosterpreparater er et sterkt materiale, og jeg er enig med Karin 

Tybjerg i at de forsiktige og konservative måtene å stille dem ut har begrenset dette 

materialets potensiale. Et poeng som kan tale både for og i mot å stille ut denne typen 
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gjenstand er at det kan ses på som en måte å demokratisere den medisinske kroppen 

på. I Gjennom kjøttet (2009) argumenterer Espen Stueland for at leger og medisinere 

har kjempet for retten til å dissekere og obdusere i århundrer, men at dette ikke 

nødvendigvis har blitt kommunisert godt nok til andre samfunnsklasser enn sine egne 

innforståtte. Samtidig er det ekstremt viktig å sikre organdonorer og å obdusere 

avdøde med tanke på rettssikkerheten (Stueland, 2009, s. 269). Museet er en ypperlig 

institusjon for å kommunisere slike budskap til andre målgrupper enn de som allerede 

er innforstått med betydningen av dette.  

Det kreves det mer forskning for å forstå fosterpreparater som de komplekse 

museumsobjektene de er. Det kjennes spesielt viktig fordi det ligger litt i tiden å 

destruere eller begrave slike samlinger. Før vi tar slike avgjørelser burde materialet bli 

forsket mer på.  

Menneskekroppen etter døden har i flere årtusener blitt ansett som noe annet 

enn et objekt. Fosterpreparatene er et eksempel på vitenskapelig fremskritt som gjorde 

det mulig å studere kroppen. Medisinere som har mestret disseksjon har alltid hatt 

makt og innflytelse. Nå som mange medisinske samlinger har kommet til museene 

blir de betraktet av nytt publikum og får nye meninger og kontekster.  

Et gjennomgående tema er at fosterpreparatene bringer opp følelser og 

konfronterer oss med vår egen dødelighet. Fra Ruyschs kuriositetskabinett og Tsarens 

kjærlige kyss, til utstillingen «Det indsamlede menneske» og kunsten til Ingrid Aas. 

«Meeting these objects is a confrontation with one of the fundamental conditions of 

our lives: that we are bodies of blood and flesh and that we can become sick and die» 

(Tybjerg, 2019, s. 46). Fosterpreparatene er noe større enn måten de ble innsamlet på, 

de fortsetter å skape mening og følelser, i dag gjennom museene. Jeg begynte denne 

avhandlingen med et sitat av den franske filosofen Georges Bataille: Døden 

underviser ikke. Døden underviser altså ikke. Det er vi, mennesker, som setter den 

døde kroppen i kontekst. Ved å forstå døde kropper forstår vi også de levende bedre.  
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7. AVSLUTNING 

 
I denne avhandlingen har jeg undersøkt fosterpreparater som komplekse 

museumsobjekter. Innledningsvis spurte jeg hvordan og hvorfor fosterpreparater ble 

til, og hvorfor de er unike museumsobjekter. Jeg har vist at fosterpreparater ble til for 

forskning og undervisning i medisinske praksiser som virker fjerne for oss i dag, men 

som dagens medisin bygger på. De er unike museumsobjekter fordi de er både 

menneske og ting på samme tid, de skiller seg fra andre typer menneskelige levninger 

ved at de fremdeles er hele kropper med hud og andre kjennetegn som gjør dem 

menneskelige. Ved å rekonstruere det sosiale livet til fosterpreparat NTM 22529 og 

gjennom analyse av utstillingen «Det indsamlede menneske» har jeg vist at 

fosterpreparater blir forstått og formidlet i museene på andre måter enn de ble brukt i 

sine opprinnelige medisinske kontekster. I tråd med den materielle vendingen er det 

fosterpreparatene selv som er i fokus, som de dualistiske, eller polysemiske, 

museumsgjenstandene de er.  

 Fosterpreparatene er levninger på museum, og kan også ses på som vanskelig 

medisinsk arv på grunn av manglende samtykke fra de som ble «samlet inn». Jeg 

mener at dette ikke bør føre direkte til destruksjon eller begravelse av dette unike 

materialet. Jeg har argumentert for at samtykke er et relativt nytt fenomen som ikke 

nødvendigvis kan overføres på dette historiske materialet.  

Gjennom observasjon i utstillingen «Det indsamlede menneske» fikk jeg en 

større forståelse for hvordan fosterpreparater kan stilles ut på en verdig måte. Jeg 

opplevde fosterpreparatene både som døde mennesker og som kulturhistoriske 

gjenstander i utstillingen. Fosterpreparatene har et stort potensiale og hvordan vi 

stiller det ut har stor betydning for hvordan de blir oppfattet. Måten vi gjør disse 

gjenstandene på viser hvor prosessuelle disse er, noen ganger menneske og andre 

ganger ting, men hele tiden er denne dualismen iboende i preparatene.  

Jeg har rekonstruert gjenstandsbiografien til NTM 22529 og funnet ut hvilke 

diskurser og kontekster den har tatt del i og gjort mulig. På Rikshospitalet på slutten 

av 1800-tallet ble den til i et kunnskapsparadigme som er fjernt for oss, hvor legene 

hadde rett til å bruke døde pasienters kropper til undervisning og forskning uten å 

hente inn samtykke. Det var botanikeren og obstetrikeren Frederik Ruysch sin 

teknologi som hadde gjort våtpreparater mulig hvilket stoppet nedbrytningsprosesser 
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og gjorde undersøkelser av kroppen mer tilgjengelig. Legen Alette Schreiner lånte ut 

preparatet til Barselhjemutstillingen i 1916, en sosialutstilling som handlet om å 

politisere morsrollen for å bedre kvinners kår. Fosterpreparat NTM 22529 var kanskje 

stilt ut i delen om reproduksjon sammen med andre preparater, plansjer og anatomiske 

modeller, ellers var den vist i mer lukkede forum for eksempel når Alette Schreiner 

holdt foredrag om fosterutvikling. Den gjorde det mulig for publikum å se livets 

under på nært hold, den mystiske skapelsesprosessen i mors liv hvor så mye kan gå 

galt. I de senere årene har fosterpreparat NTM 22529 vært med på flere ting i regi av 

Nasjonalt medisinsk museum under Teknisk museum. Prosjektet «Skjeletter i skapet» 

ønsket å forstå hvordan vi oppfatter disse unike gjenstandene, og hvordan museet skal 

forvalte dem. Her var fosterpreparatet stilt ut på et bord sammen med en rekke andre 

våtpreparater og noen tørre, og ble gjenstand for dialog mellom forskjellige grupper 

og museet. Disse gjenstandene er så sterke at de stimulerer til ny forskning og 

samtaler i museene. Ingrid Aas som var fotograf ved Teknisk museum fikk mulighet 

til å tolke noen av disse gjenstandene i fotografier. 

Hvordan blir denne dualismen og annerledesheten praktisert og forstått i 

museers samlinger? På hvilke måter formidles denne spesielle karakteren til 

publikum? Jeg har funnet at det nettopp er det kraftfulle i disse preparatene som i 

mine case-studier får oppmerksomhet. Det er utstillingen «Det indsamlede 

menneske», prosjektet «Skjeletter i skapet» og Ingrid Aas sin kunst eksempler på. 

Alle disse tre formidler den spesielle karakteren til fosterpreparater til publikum, 

gjennom utstilling, dialog og empatisk innlevelse i dialogbøker og fotografi. Det er en 

spennende utvikling fra at samlingene har befunnet seg på magasiner.  

Denne avhandlingen har vært et forsøk på å nyansere forståelsen vår av 

fosterpreparater. De etiske spørsmålene er fremdeles ubesvarte, og det finnes nok 

ingen fasit på dem. Har vi rett til å forske på dem? Stille dem ut? Skal samtykke være 

avgjørende for hva som blir skjebnen til disse samlingene eller ikke? Det eneste som 

er sikkert er at måten vi ser disse gjenstandene på er kulturelt betinget.  

Selv om det er skrevet mye om menneskelige levninger i museologien er det 

fortsatt mange perspektiver å undersøke fosterpreparater fra. Jeg håper at denne 

avhandlingen vil inspirere til mer forskning på disse unike museumsobjektene.     
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