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Abstract 
Franzén, H. 2022. Kroppar i förvandling. Obstetriska och embryologiska samlingar vid 
Uppsala universitet, ca 1830–1930. Uppsala Studies in History of Ideas 54. 104 pp. Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1367-2. 

Today, some of Uppsala University’s museums contain old specimens of embryos, fetuses, 
newborns, and women’s pelves. These have survived from obstetrical and embryological 
collections assembled in the “age of museum medicine,” when museum collections were central 
sites of medical research and education, alongside clinics and laboratories. 

The purpose of this compilation thesis is to examine how medical knowledge of fetal 
development, pregnancy, and labor were produced and communicated through such collection 
objects, along with models and surgical instruments, at Uppsala University circa 1830–1930. 
Collections are conceptualized as materializations of medical knowledge and the investigation 
is organized as four research articles: two are studies of the obstetrical collection and two deal 
with the embryological collection. Based on analyses of the materiality of the objects, as well 
as the surrounding system of information (e. g. museum catalogues and labels), together with 
scientific and popular publications, the case studies shed light on the making of the collections, 
but also on their shifting uses and meanings over time. Using a wide definition of knowledge, 
this thesis explores the dynamic relationships between the collections and a heterogeneous 
set of historical actors, including medical men, midwives, patients, and priests. The social 
networks and different social worlds these actors belonged to are shown to have impacted the 
understanding of collection objects, which became contested boundary objects. 

Building on previous research about medical collections and drawing on previously 
unexamined empirical material, the study shows how the actors involved in the formation 
and uses of Uppsala University’s obstetrical and embryological collections produced a 
wide range of medical knowledge on reproduction. This included expanding expertise in 
managing complicated labors and pregnancies, knowledge of fetal malformations and normal 
development, and also contributed to constructions of race, nation, and sex. In addition, this 
thesis demonstrates that the embryological collection was used to introduce a biological view of 
life to audiences outside of the university, such as schoolteachers and secondary school pupils, 
thus constituting a form of public science. 

Contributing to the growing historical scholarship on medical collections, Kroppar i 
förvandling argues that while obstetrical and embryological collections tend to be investigated 
separately, there is much to be gained in examining them together: the collections co-produced 
each other as well as the categories they represented, such as the pregnant and laboring woman 
and the fetus. 
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Förord 

I förordet på avhandlingar påpekas det alltid att slutprodukten är ett resultat 

av gemensamma ansträngningar, detsamma gäller förstås även denna avhand-

ling. Först vill jag rikta ett stort tack till mina handledare, Solveig Jülich och 

Eva Åhrén! Tack för allt ert engagemang, för alla diskussioner om allt från 

prepareringstekniker till reproduktionens historiska villkor, samt för läsningar 

av – och feedback på – otaliga utkast. Det har varit ett privilegium att få lära 

sig så mycket om historisk forskning under er guidning de här åren. Tack för 

att ni trodde på mig och var med hela vägen in i kaklet. 

Det brukar skämtsamt sägas att doktorandtillvaron går ut på att sitta på sin 

kammare och (försöka) skriva smarta saker. Det stämmer förvisso till viss del, 

men jag har även ingått i många sociala sammanhang. Jag har haft förmånen 

att vara en del av ett större projekt, Medicin i livets gränsområden. Bortom att 

det har varit otroligt intressant innehållsmässigt så har jag haft ett gäng härliga 

kollegor. Utöver Solveig och Eva så har gruppen inkluderat Annika Berg, Eli-

sabet Björklund, Maria Björkman, Maja Bondestam, Isabelle Dussauge, He-

lena Tinnerholm Ljungberg, Francis Lee och Morag Ramsey. Tack till er alla 

för spännande seminarier, workshops och fikastunder. Jag vill rikta ett särskilt 

tack till Morag, som jag gjorde denna resa tillsammans med. Det var väldigt 

fint att få dela den med dig. 

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är en sprudlande plats socialt och 

intellektuellt, jag har lärt känna så många trevliga och intressanta människor 

här genom åren. Seminarier, luncher, korridorsnack och resor har förgyllts av 

Ylva Söderfeldt, Emma Hagström Molin, Tony Gustafsson, Andreas Ryd-

berg, Erika Sigvardsdotter, Sebastian Hanold, Hampus Östh Gustafsson, Maja 

Bodin, Chris Haffenden, My Klockar Linder, Petter Tistedt, Ellinor Hållén, 

Michael Sappol, Per Wisselgren, Petter Hellström, Linn Spross, Arnab Dutta, 

Jenny Beckman, Sven Widmalm, Hjalmar Fors, Elin Björk, Jakob Kihlberg, 

Julia Nordblad, Per Widén, Mats Persson, Hanna Hodacs, Frans Lundgren, 

Thomas Karlsohn, Linnea Tillema, Jacob Orrje, Torbjörn Gustafsson Chorell, 

Jenny Andersson, Orsi Husz, Nils-Otto Ahnfeldt, Benjamin Martin, Luis de 

Miranda, Anders Ekström, David Thorsén och Otto Sibum. 

Vi har ett fantastiskt doktorandkollegium vid institutionen. Jens Amborg, 

Vida Sundseth Brenna, Armel Cornu-Atkins, Miranda Cox, Thor Rydin, 

Leyla Belle Drake, Martin Jansson, Hannah Siegrist och Carl-Filip Smedberg, 

you rock! Även Ina-Maria Jansson, Amalia Juneström, Nadia Cherepan, Inge 

Zwart, Therese Ekholm, och Anders Rydström har varit doktorandkollegor på 
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ett sätt, visserligen vid andra institutioner och lärosäten, men det har varit fint 

att få dela vedermödor och segrar med er. 

Arbetet med den här avhandlingen har innefattat besök till de museer som 

idag förvaltar de samlingsföremål som står i fokus. Urban Josefsson på Medi-

cinhistoriska museet, Erica Mejlon, Hans Mejlon och Mats Eriksson på 

Evolutionsmuseet samt Anne Ingvarsson och John Worley på Gustavianum 

välkomnade mig in i magasinen. Stort tack! Fredrik Svanberg, opponent vid 

halvtidsseminariet, samt Anna Svensson och Hanna Hodacs, opponent respek-

tive intern läsare vid slutseminariet, ställde bra och konstruktiva frågor samt 

gav insiktsfull feedback. Tack! Det var toppen att få diskutera med er och jag 

tog med mig av era kunniga kommentarer. 

Våren 2019 spenderade jag vid Department of History and Philosophy of 

Science i Cambridge, då Nick Hopwood ställde upp som sponsor. Vistelsen 

var en höjdpunkt under min doktorandtid. Det var intellektuellt stimulerande 

men tillfredsställde även mitt Harry Potter-nörderi. Finansiärer som möjlig-

gjorde vistelsen är Anna Maria Lundins stipendiefond och Anérstiftelsen. 

Sista doktorandåret har finansierats av Göransson-Sandvikens forskarstipen-

dium. 

Hannah Siegrist och Vida Sundseth Brenna läste och gav värdefull feed-

back på delar av slutmanuset. Morag Ramsey och Leyla Belle Drake ställde 

upp med språkgranskning under de sista skälvande dagarna innan inlämning, 

vilka hjältar ni är! Såhär den maniska tiden innan jul fick jag även hjälp att 

korrekturläsa manuset av Armel Cornu-Atkins, Chris Haffenden, Petter Hell-

ström, Linnea Tillema, Hannah Siegrist, Jens Amborg, Carl-Filip Smedberg, 

Leyla Belle Drake, Hampus Östh Gustafsson, Annelie Drakman, Tony Gus-

tafsson och Andreas Rydberg. Stort tack!  

Under de här åren har min familj funnits där. Jag har haft många intressanta 

diskussioner kring graviditet och förlossning med min mamma, Anna Fran-

zén. Med pappa, Björn Franzén, som disputerade vid Chalmers, har jag bollat 

erfarenheter kring att doktorera. Mina bröder John Franzén och Josef Franzén 

har ställt nyfikna frågor om min undersökning och gärna diskuterat teman 

kring den. Johns sambo Gabriella Damast och deras dotter Freja Franzén kom 

in i familjen under processens gång och har hejat på! Varje gång som jag kom-

mit hem till landet under den här tiden och träffat mina morföräldrar Solveig 

Lundfeldt och Nils-Göran Lundfeldt, har de alltid ställt samma fråga: ”hur går 

det i skolan Helena?” Tack för att ni alltid stöttat och trott på mig. Morfar, 

som svaret på din fråga om disputationen är som ett förhör, så kan jag äntligen 

säga att det snart är dags för det sista stora förhöret. 

 

Luciamorgon 2021, Campus Engelska parken, Uppsala 

Helena Franzén 
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Prolog 

Dagens Nyheter rapporterade i början av 2015 att flera svenska universitet och 

museer hade mänskliga kvarlevor i sina magasin. I ett av reportagen figurerade 

preparat – konserverade kroppsdelar – av kvinnliga bäckenben och fosterkra-

nier som förvaras på Medicinhistoriska museet i Uppsala. Tidningens utsände 

redogjorde i målande ordalag om sina intryck: 

 

Det är dammigt i källaren på Medicinhistoriska museet utanför Uppsala. Arki-

vet är fullt av medicinska bokverk och tidskrifter. I två enkla hyllor står också 

runt 70 kvinnliga bäcken i olika färgnyanser och storlek. Två små fosterkranier 

förvaras tillsammans på ett hyllplan. Vilka bäcken och foster som hör samman 

är i dag oklart, de packades upp ur en stor kartong med benrester för ett par år 

sedan […] Benen tillhörde en gång Magnus Retzius samling. Han utnämndes 

till professor 1849 och var bror till Anders Retzius, den svenska skallmätning-

ens fader.1  

 

I reportaget beskrevs preparaten som del av en ”mörk historia” med rasbiolo-

giska förtecken. Det framhölls att ”21 av de 68 individerna visade sig här-

stamma från ’ickesvensk befolkning’” och journalisten underströk kopplingen 

till anatomen Anders Retzius (1796–1860), som samlade på kranier för Karo-

linska Institutets räkning.2 Samtidigt framhölls att det rörde sig om ett histo-

riskt arv som ingen på universitetet visste särskilt mycket om, annat än att 

kvinnokliniken 1862 hade köpt dessa bäcken och fosterkranier från Karo-

linska Institutets professor i obstetrik Magnus Retzius (1795–1871). 

Det scenario som reportaget målade upp är inte en isolerad företeelse. Hi-

storiska samlingar av mänskliga kvarlevor har ”återupptäckts” av medierna i 

omgångar de senaste 30 åren och ett återkommande tema är att de beskrivs 

som delar av en problematisk historia. Därmed har de också inträtt i samhälls-

debatten. Även om det ofta varit okänt från vilka människor och sammanhang 

som dessa kvarlevor här ifrån, har deras existens emellertid oftast varit känd 

av personal vid de museer, lärosäten och skolor där de finns. 3  

                               
1 Björn af Kleen, ”Forskare uppmanar: Gör upp med rasbiologin”, Dagens Nyheter 20 februari 
2015. Se även, Björn af Kleen, ”Mörk historia fram i ljuset”, Dagens Nyheter 25 januari 2015. 
2 af Kleen, ”Forskare uppmanar”. 
3 Debatten drog igång i början av 1980-talet, då journalister skrev om att en kraniesamling 
kopplad till rasforskning förvarades på vinden till Lunds universitets gamla anatomiska institut-
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För mig personligen har dessa debatter i medierna haft en särskild bety-

delse. Under de år i början av 2000-talet som jag studerade arkeologi vid Upp-

sala universitet blev jag, jämte många av mina studiekamrater, medveten om 

existensen av fosterpreparat i museisamlingarna. Ungefär tio år senare hade 

jag börjat intressera mig för medicinsk antropologi, särskilt hur föreställningar 

om reproduktion påverkar lagar och vårdpraktiker. Debatten i medierna 2015 

uppmärksammade mig på att det vid museer runt om i Sverige fanns tusentals 

preparat av mänskliga kvarlevor av olika slag, en stor del av dem kopplade till 

medicin. Funderingar väcktes kring hur dessa lager av nutid och dåtid korsas. 

Hur kan man förstå äldre preparat av kvinnors bäcken och fosterkroppar i ett 

historiskt perspektiv? På vilka sätt påverkar historiska skeenden hur vi förhål-

ler oss till frågor kring reproduktion idag?  

Genom min bakgrund inom arkeologi är jag tränad att tolka (ofta fragmen-

tariska) materiella lämningar som källor till det förflutna. Övergripande inne-

bär det ett arbetssätt med triangulering av en mängd källor för att skapa en bild 

av vad som har hänt, varför det har hänt och vem som har varit inblandad. Vikt 

läggs vid föremåls utformning, materialegenskaper och fyndsammanhang, det 

vill säga var de påträffats och om de ingick i en konstellation av något slag. I 

detta tolkningsarbete ingår ett växlande mellan en bred helhetsöversyn och att 

zooma in på detaljer. I mångt och mycket liknar en arkeologisk undersökning 

en brottsplatsundersökning, där materiella spår säkras och genomgår en foren-

sisk analys för att ta reda på samband.4  

När jag påbörjade mitt avhandlingsprojekt i idé- och lärdomshistoria när-

made jag mig de mänskliga kvarlevor som finns vid Uppsala universitets mu-

seer med denna arkeologiska blick. Efter hand har jag också tillägnat mig ett 

historiskt förhållningssätt, som innebär att kontextualisera och analysera ett 

brett spektrum av skriftliga och visuella källor från det förflutna. Texter och 

bilder av olika slag kan erbjuda ledtrådar som inte materiella lämningar kan 

ge och vice versa. Sammantaget kom min historiska studie av de obstetriska 

och embryologiska samlingarna i Uppsala att vägledas av ett materialitetsper-

spektiv. 

Under min doktorandtid har debatten om mänskliga kvarlevor på museer, 

lärosäten och skolor fortgått. Debatten bottnar i olika perspektiv på hur man 

                               

ion. Fredrik Svanberg har uppmärksammat detta som startskottet på den här typen av samling-
ars inträde i det offentliga medvetandet: Fredrik Svanberg, Människosamlarna: Anatomiska 
museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850–1950 (Stockholm: Historiska museet, 2015), s. 20–
22.  
4 Melissa A. Connor, Forensic Methods: Excavation for the Archaeologist and Investigator 
(Lanham, MD: Altamira Press, 2017). I Sverige pågår ett utvecklingsarbete för att stärka sam-
arbeten då arkeologiska och forensiska metoder används: Clara Alfsdotter, ”Forensic Archaeo-
logy and Forensic Anthropology within Swedish Law Enforcement: Current State and Suggest-
ions for Future Developments”, Forensic Science International: Reports 3 (2021), s. 1–15; Nät-
verket föreningen för forensisk arkeologi (ForArk) https://www.forark.lu.se/om/ (hämtad 9 no-
vember 2021). 

https://www.forark.lu.se/om/
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ska hantera de döda. I dagens Sverige läggs stor vikt vid var en avliden män-

niskas kvarlevor finns – även skelett och kremationsaska ses som identitets-

bärande. Jaget förstås i någon mån som situerat i kroppen, även när kroppen 

är död.5 I lag är det strikt reglerat var människor som avlider idag får depone-

ras. Det finns särskilda begravningsplatser, kyrkogårdar och minneslundar, 

där de döda ska gravsättas, men aska får även spridas på andra platser med 

tillstånd från länsstyrelsen.6 Den motvilja som framkommer i debatten mot att 

mänskliga kvarlevor förvaras på museer kan till stor del förklaras av den i 

samtiden dominerande idén om att den rätta platsen för en död kropp är på en 

begravningsplats.7 

Inte minst har preparatsamlingar av fosterkroppar återkommit i mediernas 

rapportering.8 År 2016 sände Sveriges Radio en miniserie om mänskliga kvar-

levor. Första avsnittet tog upp förekomsten av fosterkroppar i äldre gymnasie-

skolor, där de tidigare använts som undervisningsmaterial. I inslaget ansågs 

de vara ”ett problem från det förflutna”. I centrum stod frågan om hur dessa 

preparat ska hanteras, huruvida de kan behållas eller avyttras och i så fall un-

der vilka former. Representanter från gymnasieskolor upplevde det inte som 

självklart hur preparaten ska behandlas och olika skolor har handskats med 

dem på varierande sätt. På en del skolor hade preparat låsts in i skåp, på andra 

användes de i undervisningen. Vissa skolor hade dock kremerat sina preparat 

och gravsatt askan i en minneslund.9  

En gallring – en process i vilken samlingsobjekt bedöms lämpliga att tas ur 

en samling – av preparat kan generera konflikter. Under 2018 bestämde poli-

tikerstyrda Västarvet (numera Västra Götalandsregionens Förvaltning för kul-

turutveckling) att organisationens innehav av mänskliga kvarlevor, däribland 

de så kallade ”siamesiska tvillingarna”, skulle begravas.10 Företrädare för Väs-

tarvet hävdade att det inte fanns någon dokumentation kring flera av prepara-

ten.  Bedömningen att ”inte heller framtida forskning kan ge något mer i denna 

fråga” var ett av skälen som låg till grund till deras beslut.11 I ett inlägg cite-

rades utvecklaren på Västarvet: ”Att ställas ut på naturhistoriskt museum är 

                               
5 Lynn Åkesson, Mellan levande och döda: Föreställningar om kropp och ritual (Stockholm: 
Natur och kultur, 1997), s. 56–60, 147–151.  
6 Svensk författningssamling, Begravningslag (1990:1144) 5 kap. 5§. 
7 Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten (diss. Linköpings universitet, 2002), 
kapitel 7. 
8 Idag kategoriseras embryon mellan tredje till nionde graviditetsveckan och sedan foster fram 

till förlossningen, se Nationalencyklopedin, ”fosterutveckling”, https://www.ne.se/uppslags-

verk/encyklopedi/lång/fosterutveckling (hämtad 14 november 2021). Från vecka 22 räknas de 

dock i juridisk mening som barn. Under undersökningsperioden var gränsdragningarna inte 

tydliga, utan snarare något som var fokus för undersökningar. 
9 ”Skolornas skelett i garderoben”, Vetandets värld, P1 Sveriges Radio 14 november 2016. 
10 För en översikt av processen inom museerna som förvaltade de berörda mänskliga kvarle-
vorna, se Carola Azurduy Högström & Magnus Gelang, ”Gallring av mänskliga kvarlevor”, 
Göteborgs Naturhistoriska museum årstryck (2020), s. 67–80. 
11 Västarvet, https://www.vastarvet.se/om-vastarvet/gallring-av-manskliga-kvarlevor/ (hämtad 
18 oktober 2020). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosterutveckling
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosterutveckling
https://www.vastarvet.se/om-vastarvet/gallring-av-manskliga-kvarlevor/
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det mest förnedrande du kan utsättas för. Vi är inne på att börja kalla kvarle-

vorna för individer och inte längre för objekt.”12  

Personalen vid Naturhistoriska museet i Göteborg kritiserade emellertid 

gallringsprocessen starkt.13 Utöver museipersonal protesterade forskare inom 

flera discipliner, framförallt arkeologer och osteologer, mot beslutet. Deras 

argument var att det snarare vore ett oetiskt förfarande att gallra ut kvarlevorna 

och kremera dem, eftersom det skulle förstöra möjligheter till att belysa 

aspekter kring deras historia som enbart går att komma åt genom de materiella 

lämningarna i sig.14 I en av dessa repliker poängterades att: 

 

Vetenskapliga analyser kan belysa historier om anonyma, svårt utsatta indivi-

der, som traditionell historieskrivning glömt bort. Historierna sträcker sig långt 

efter individernas död. Deras berättelser kan sättas i sammanhang med hur mu-

seets samlingar kom till.15  

 

Det blev tyst om processen i medierna under större delen av 2020, men under 

hösten kom ett uppföljande reportage som visade att de mänskliga kvarlevorna 

som gallrats ut fortfarande fanns kvar på krematoriet, eftersom personalen där 

mottagit motstridiga bud om huruvida kvarlevorna skulle kremeras eller inte.16 

Bara några veckor senare kom beskedet om att kvarlevorna hade kremerats 

och att askan hade gravsatts i en minneslund.17 Därmed hade frågan om hur 

just dessa preparat ska hanteras avgjorts, men inte den större diskussionen.  

Mänskliga kvarlevor aktualiserar svåra frågor och väcker starka känslor. 

Det gäller även de bevarade bäckenben och fosterkroppar som bevarats i Upp-

sala universitets samlingar. Samtidigt finns det aspekter som gör de obstet-

riska och embryologiska samlingarna speciella. Vi behöver dessa lämningar 

för att tillsammans med andra typer av källor få kunskap om de historiska 

sammanhangen för hur foster och reproduktiva organ samlades in och gjordes 

till samlingsföremål inom medicinen. Utan denna historiska kunskap blir det 

svårt att fatta väl avvägda beslut om kvarlevornas framtid. 

                               
12 Jan Andersson, ”Framtiden fortsatt oklar för de siamesiska tvillingarna”, Göteborgs-Posten 
9 januari 2019. 
13 Jens Littorin, ”Museum i protest när politiker vill rensa ut mänskliga kvarlevor”, Dagens 
Nyheter 1 juni 2018. 
14 Sveriges Radio, ”Forskare protesterar mot gallring av mänskliga kvarlevor”, 1 december 2019 
https://sverigesradio.se/artikel/7357345 (hämtad 18 oktober 2020). Se även debattinlägg som 
skrevs under av närmare 30 forskare från discipliner såsom arkeologi, osteologi och idé- och 
lärdomshistoria, samt museiintendenter: Clara Alfsdotter et al., ”Behåll de mänskliga kvarle-
vorna på Naturhistoriska”, Göteborgs-Posten 6 december 2019. 
15 Aaron Stutz et al., ”Gallringen på Naturhistoriska saknar vetenskaplig grund”, Göteborgs-
Posten 13 december 2019. 
16 Kristina Hedberg, ”Vad hände med tvillingarna på museet?”, Dagens Nyheter 22 oktober 
2020.  
17 Kristina Hedberg, ”’Vi har satt punkt’: Museets tvillingar slutligen kremerade”, Dagens Ny-
heter 5 november 2020. 
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Materialiseringar av kunskap: Obstetriska och 
embryologiska samlingar i historisk belysning 

I oktober 1862 rapporterade tidningen Upsala om att universitetet hade lyck-

ats komma över en dyrbar samling som innehöll konserverade bäcken från 

avlidna kvinnor, däribland ”en serie af naturliga Racebäcken”.18 Till nyhets-

värdet bidrog att samlingen, som också inkluderade ett antal obstetriska in-

strument, hade köpts av Magnus Retzius, professor i obstetrik vid Karolinska 

Institutet: 

 

Universitetets vetenskapliga samlingar lära nyligen hawfa vunnit en särdeles 

wärderik tillökning genom inköp och hitflyttning af professoren Magnus Retzii 

enskilda museum af instrumenter och preparater, hörande till obstetrik och 

gynäkologi. Medel till inköpet af den dyrbara samlingen har hufvudsakligen 

beredts genom enskild frikostighet.19 

 

Inköpet kan ses i ljuset av en dragkamp som pågick mellan Uppsala universitet 

och Karolinska Institutet under större delen av 1800-talet.20 Samlingar med 

preparat, modeller och instrument var förknippade med vetenskaplig prestige 

och framhölls som viktiga tillgångar för undervisningen av blivande läkare, 

liksom för den medicinska forskningen inom olika områden.21 Genom att 

bygga upp sådana kunskapsresurser försökte de olika lärosätena stärka sina 

positioner gentemot varandra och attrahera studenter, lärare och forskare till 

den egna miljön.  

                               
18 ”Program för rectors-ombytet”, Upsala universitets årsskrift 3 (1863), s. 8–9. 
19 ”Upsala”, Upsala 14 oktober 1862. Köpet bekostades till stor del av ”handlanden” Gabriel 
Wilhelm Gillberg (1801–1890): Ibid. Magnus Retzius var vid tiden tjänstledig och tog avsked 
från professuren 1864: Riksarkivet, Karolinska Institutet kansliet 1828–1964, AIA Protokoll 
med bilagor, vol. 8. Se mötesanteckningar för 5 juli 1861 och 6 april 1864. 
20 Medan den så kallade ”medicinska undervisningsfrågan” och spänningen mellan de två läro-
sätena har varit fokus för undersökningar så har inte samlingars roll uppmärksammats: Sven 
Eric Liedman, Israel Hwasser (Stockholm: A & W, 1971); Ulf Lagerkvist, Karolinska Institutet 
och kampen mot universiteten (Hedemora: Gidlund, 1999). 
21 Magnus Huss, Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet: Faktiska upplysningar meddelade 
af dess n. v. inspektor (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1860), s. 13; Olof Glas, Några ord 
i den medicinska frågan: Med anledning af de hos rikets nu församlade ständer väckta motioner 
om ändring af Kongl. Maj:ts d. 26 april 1861 fattade beslut angående den medicinska under-
visningens ordnande (Uppsala, 1863).  
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Samlingen som Uppsala universitet köpte från Magnus Retzius ställdes upp 

i ett särskilt rum i museet på den anatomiska institutionen.22 Där fanns redan 

modeller av bäcken i papier-mâché som kategoriserades utifrån sjukliga till-

stånd och var avsedda att användas för undervisningen i förlossningskonst, det 

vill säga obstetrik.23 Utöver preparat ingick andra typer av föremål i universi-

tetets nyförvärv. I inventarieförteckningen som medföljde salubrevet mellan 

de två parterna specificerades innehållet i transaktionen. Obstetriska instru-

ment, som användes vid komplicerade förlossningar, utgjorde en betydande 

del. Bland annat ingick ”hwassa styckningsinstrumenter”, vilka användes för 

att ta ut fostret i bitar om det ansågs krävas.24  

Vid mitten av 1800-talet var obstetrikernas anspråk på rollen som experter 

på komplicerade förlossningar väl etablerad. I Sverige kunde dock även barn-

morskor få licens för att utföra ingrepp med instrument, för att försöka få ut 

fostret om kvinnans bäcken var för trångt.25 Denna typ av komplicerade för-

lossningar väckte etiska dilemman: skulle fostret eller kvinnan räddas? Vissa 

obstetriker ansåg att kejsarsnittet var en lösning med potential för bådas över-

levnad, även om det var extremt riskfyllt för kvinnan.26 En månad efter att 

Magnus Retzius samling sålts till universitetet genomgick den första kvinnan 

i Uppsala ingreppet. Hon dog i sviterna, men barnet överlevde. Den avlidna 

patienten obducerades och professorn i obstetrik och kirurgi tillvaratog hennes 

bäcken, som skeletterades och införlivades i bäckensamlingen på anatomiska 

museet.27  

Många av preparaten i det anatomiska museet härrörde från vuxna och 

barn. Men det förekom även torra och våta preparat av foster i sena utveckl-

ingsstadier, liksom fullgångna nyfödda.28 Med torra preparat menas skelett el-

ler torkad vävnad, medan våta preparat syftar på kroppar, eller delar av krop-

par, som lagts i burkar fyllda med konserverande vätska.29 Under andra hälften 

av 1800-talet etablerades de nya disciplinerna histologi och embryologi vid 

                               
22 ”Program för rectors-ombytet,” Upsala universitets årsskrift 3 (1863), s. 8–9. 
23 ”Program för rectors-ombytet”, Upsala universitets årsskrift 1 (1861), s. 9. 
24 Uppsala universitetsarkiv, Medicinska fakulteten, FIV Övriga handlingar 1, ”Professor C M 
Retzius salubrev på åtskilliga instrumenter och preparater till kirurgiska institutionen 1862”. 
25 Christina Romlid, ”Swedish Midwives and Their Instruments in the Eighteenth and Nine-
teenth Centuries”, i Hilary Marland & Ann Marie Rafferty (red.), Midwives, Society and Con-
troversies in the Modern Period (London: Routledge, 1997), s. 38–60. 
26 AnnKathrine Steen, ”Ett kejsarsnitt år 1860”, i Per Clemensson (red.), Från adelsbrev till 
automobil: Skrift utgiven till Landsarkivets i Göteborg 75-årsjubileum 1986 (Göteborg: Land-
sarkivet, 1986), s. 133–138; Cassia Roth & Luiz Antônio Teixeira, ”From Embryotomy to Ce-
sarean: Changes in Obstetric Operatory Techniques in Nineteenth- and Twentieth-Century Bra-
zil”, Bulletin of the History of Medicine 95:1 (2021): 24–52. 
27 Carl Benedict Mesterton, Ett kejsarsnitt: Inbjudningsskrift till medicine doktorspromotionen 
i Upsala den 6 september 1877 (Uppsala: Akademiska boktryckeriet, 1877). 
28 Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis VII: Organa Respiratoris, Digestions 
et Urogenitalia, s. 405–463, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.  
29 Fram till 1890-talet, då formalin började användas, rörde det sig om alkohollösningar: John 
E. Simmons, Fluid Preservation: A Comprehensive Reference (Lanham: Rowman & Littlefield, 
2014), kapitel 3. 
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den anatomiska institutionen.30 Då tillkom även nya kategorier samlingsföre-

mål i museet: dels tunna seriesnitt av fosterkroppar från graviditetens tidiga 

faser som fixerats på mikroskopglas, dels vaxmodeller över fosterutveckl-

ingen.  

Men kroppar av fullgångna nyfödda, speciellt de som ansågs avvikande, 

var av fortsatt intresse som samlingsföremål. En anledning till varför förloss-

ningar bedömdes som komplicerade, utöver kvinnans bäckenform, var fostrets 

skepnad. Sammanvuxna tvillingar kunde till exempel försvåra utträdet genom 

bäckenkanalen. För obstetriker var det viktigt att för egen del, samt i utbild-

ningen av blivande läkare och barnmorskor, ha preparat av så kallade miss-

bildningar.31 Embryologer å andra sidan intresserade sig för uppkomsten och 

utvecklingen av kroppar som kategoriserades som abnorma.32 Forskning lik-

som undervisning om avvikande fosterutveckling systematiserades efter hand. 

Det inträffade alltså att nyfödda gjordes till samlingsföremål i det anato-

miska museet vid Uppsala universitet vid 1900-talets början. Ett exempel 

finns i en fallberättelse från barnmorskan Hanna Svanberg, som i november 

1904 kallades till en kvinna i barnsäng i Byarum, ungefär tre mil söder om 

Jönköping. När Svanberg kom fram efter sin långsamma färd genom den rå-

dande snöstormen möttes hon av grannhustrur som själva försökt assistera vid 

förlossningen. De berättade att de inte lyckats och att ”barnet är dödt”.33 I sin 

återgivning av fallet i Jordemodern – tidskriften för barnmorskor – reflekte-

rade Svanberg att det var för väl: ”ty annars hade de nog förskrämt kvinnan 

med att visa det vanskapliga fostret; nu fick hon aldrig se det, ty så fort, som 

jag lyckats skaffa fram det, den 26 nov. kl 9,30 e. m., lade jag undan det i ett 

skynke”.34 

I sin beskrivning noterade Svanberg att ”barnet var en gosse” och att ”fost-

ret afsändes till Anatomiska Institutionen i Upsala”.35 Den kropp som kom ur 

den kvinnliga patienten benämndes därmed som omväxlande ”barn” och ”fos-

ter”, vilket antyder att det fanns ett tolkningsutrymme kring hur kroppen skulle 

förstås. Det framgår även att kroppen beskrevs av barnmorskan som en poten-

tiell källa till förskräckelse för hennes patient, snarare än faktumet att fost-

ret/barnet var dött. Samtidigt indikerades att kroppen däremot kunde vara av 

intresse för anatomerna i Uppsala.  

                               
30 Erik Agduhr, ”Lokaler för undervisning och forskning i histologi och embryologi i Uppsala 
genom tiderna”, Medicinska föreningens tidskrift 6 (1933), s. 27–44. 
31 Edvard Alin, ”Missbildningar af fostret såsom förlossningshinder”, Jordemodern 10:10 
(1897), s. 192–194. En del preparat från barnmorskeundervisningen i Stockholm finns beva-
rade: Eva Åhrén, ”Museerna: Vetenskap i tre dimensioner”, i Karin Johannisson, Ingemar Nils-
son & Roger Qvarsell (red.), Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två år-
hundraden (Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010), s. 163. 
32 Solveig Jülich, ”Historier kring Tornbladinstitutet”, i Solveig Jülich & Malin Thomas Nils-
son, Embryologiska rum: Tornbladinstitutets samling av foster från människor och djur (Ma-
kadam, kommande). 
33 Hanna Svanberg, ”Fullgånget foster utan hjärna”, Jordemodern 18:4 (1905), s. 86. 
34 Ibid. 
35 Ibid. Respektive citat på s. 86 och s. 87. 
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Men preparat av foster framställda av anatomer i Uppsala spelade inte en-

bart en viktig roll inom medicinen. På fortbildningskurser för lärare och lära-

rinnor, samt i skolornas undervisning, fick deltagarna träna sig i att se embry-

ologiskt, det vill säga konceptualisera fosterutvecklingen som en morfologiskt 

föränderlig process från befruktning till födelse. Även om det vid sekelskiftet 

1900 fortfarande rådde vetenskaplig osäkerhet kring hur denna process gick 

till framställde sig embryologer som experter på området. Kunskap som in-

ledningsvis hade varit knuten till en begränsad grupp medicinska aktörer kom-

municerades efter hand till grupper utanför de medicinska professionerna och 

bilden av ”fostret” tog plats i det allmänna medvetandet.  

Beskrivningen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet som ”museimedici-

nens era” blir mot denna bakgrund träffande.36 Samlingarna i Uppsala var helt 

centrala för medicinsk forskning, undervisning och praktik liksom bredare pe-

dagogiska sammanhang där kunskap om sexualitet, evolution och reprodukt-

ion förmedlades. Men i takt med etablerandet av nya forskningsfält tappade 

samlingarna sitt vetenskapliga värde och fick en undanskymd plats på institut-

ionerna. Ändå levde många av preparaten kvar. Föreliggande undersökning 

handlar om denna historia och de komplexa kunskapsprocesser som var invol-

verade i att förvandla mänskliga fosterkroppar och kroppsdelar från gravida 

kvinnor till medicinska preparat. 

Syfte, frågeställningar och studiens design 

Denna avhandling utforskar obstetriska och embryologiska samlingar i Sve-

rige under museimedicinens era. Syftet är att undersöka hur medicinsk kun-

skap om fosterutveckling, graviditet och förlossning producerades och kom-

municerades genom samlingsföremål tillhörande Uppsala universitet omkring 

1830–1930. Med samlingsföremål avses i detta sammanhang preparat av 

kvinnors bäcken och fosterkroppar, modeller i vax och andra material men 

också kirurgiska instrument. Perspektivet är kunskapshistoriskt och inkluderar 

kontexter för tillkomsten, skapandet, användningen samt förmedlingen av 

samlingarna och deras innehåll.  

I fokus står de processer genom vilka insamlade kroppar och kroppsdelar 

genomgick fysiska såväl som sociala förvandlingar, vilket innefattade prakti-

ker som exempelvis preparatframställning och kategorisering. Dessa kun-

skapsprocesser skedde i ett dynamiskt samspel mellan en mängd aktörer, 

materialiteter, praktiker och platser. Ett centralt argument är att de framställda 

preparaten, modellerna och bilderna materialiserade kunskap om mänsklig re-

produktion. De obstetriska och embryologiska samlingarna kan därmed för-

stås som dåtida manifestationer av föreställningar om exempelvis friskt och 

                               
36 Jonathan Reinarz, ”The Age of Museum Medicine: The Rise and Fall of the Medical Museum 
at Birmingham’s School of Medicine”, Social History of Medicine 18:3 (2005), s. 419–437. 
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sjukt, som getts konkret form, vilket i sin tur formade förlossningspraktiker 

och andra medicinska tillämpningar. 

De frågeställningar som avhandlingen avser besvara är:  

 I vilka samlingar vid Uppsala universitet ingick preparat och mo-

deller av fosterkroppar och bäcken från kvinnor? 

 Från vilka sammanhang hämtades de kroppar som gjordes till sam-

lingsföremål och vilka var motiven till samlingarnas tillkomst?  

 Hur och var förvandlades kropparna till medicinska och pedagogiska 

objekt?  

 Vilken medicinsk kunskap producerades genom samlingarna? Hur 

användes denna kunskap och för vilka syften?  

 Vilka aktörer var involverade i samlingarnas tillkomst, uppbyggnad 

och användningar?  

Givet syftet och frågorna som formulerats är det angeläget att anlägga ett 

längre tidsperspektiv för att få syn på både kontinuiteter och förändringar i de 

obstetriska och embryologiska samlingarnas historia. Vidare belyses hur sam-

lingarna förflyttades mellan olika lokaler både inom och utanför Uppsala uni-

versitet: museet, föreläsningssalen, laboratoriet och skolsalen. Genom att följa 

dessa rörelser över tid och rum blir det även möjligt att synliggöra de skiftande 

materiella och tekniska villkoren för framställningen av preparat, liksom mo-

deller och visuella representationer. För att förstå förutsättningarna för insam-

landet av avlidna kvinnors bäcken och fosterkroppar från avbrutna gravidite-

ter, samt förlossningars efterdyningar, undersöker jag enskilda preparat inom 

ramen för bland annat mödravårdens utbyggnad och den medicinska speciali-

seringen under 1800-talet. 

Mitt angreppssätt medför inkluderingen av en heterogen uppsättning aktö-

rer som hade delvis överlappande intressen och anspråk. Såväl lärosäten, in-

stitutioner, kliniker och patienter som medicinska och pedagogiska profess-

ioner var involverade i kunskapsproduktionen som skedde genom samling-

arna. Jag visar att de kroppar som gjordes till samlingsföremål var ambivalenta 

och mångfacetterade objekt, som kunde ha ett flertal betydelser. Embryologer, 

obstetriker, barnmorskor och präster tillskrev skiftande mening till fosterkrop-

parna genom att tolka och kategorisera deras materialitet utifrån sina olika 

professionella och sociala sammanhang. 

Denna sammanläggningsavhandling har organiserats i fyra delstudier, i 

form av ett antologikapitel och tre artiklar. Två av delstudierna behandlar den 

obstetriska samlingen och de två andra den embryologiska, men med olika 

tematiska fokus och avgränsningar i tid. Urvalet motiveras delvis av att tidi-

gare forskning har tenderat att behandla dessa typer av samlingar som entiteter 

med åtskilda historier, medan jag visar att de är nära sammanlänkade. Delstu-

diernas olika tematiska fokus och periodisering möjliggör samtidigt ett brett 

grepp i analysen av hur medicinsk kunskap om reproduktion producerades och 

kommunicerades genom de aktuella samlingarna. Föreliggande kappa utgör 
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ett sammanhållande ramverk för de enskilda delarna och vidareutvecklar det 

vetenskapliga bidraget i avhandlingen som helhet. 

I centrum för den första delstudien står de bäcken som historiskt kategori-

serats utifrån kön, ras och nation. Detta antologikapitel utgör en slags förhisto-

ria för den obstetriska samlingen vid Uppsala universitet. Den andra delstu-

dien fokuserar på de kvinnliga bäcken som kategoriserats utifrån olika sjuk-

liga tillstånd. I tid överlappar den med Magnus Retzius samling och forme-

ringen av Museum Obstetricum, Uppsala universitets obstetriska samling. I 

den tredje delstudien utforskas omständigheterna för hur fosterkroppar samla-

des in till den embryologiska samlingen. Den fjärde delstudien handlar om hur 

fosterpreparat användes som forsknings- och undervisningsmaterial på anato-

miska institutionen och för att kommunicera den embryologiska förståelsen 

av fosterutveckling i andra pedagogiska kontexter. Sammantaget visar dessa 

delstudier att samlingarna både formades av och formade sammanhang inom 

och utanför den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet under en hund-

raårsperiod. 

En målsättning med avhandlingen är att bidra med ny kunskap om äldre 

medicinska samlingar vid Uppsala universitet genom ett kunskapshistoriskt 

perspektiv. Metodologiskt är målet att studien ska bidra till fördjupad förstå-

else för hur preparat och modeller, i kombination med preparatnära doku-

mentation och andra typer av texter, kan användas som historiska källor. Där-

till är siktet inställt på att den historiska analysen ska bidra till att kvalificera 

nutida diskussioner om hanteringen av mänskliga kvarlevor i museer, vid lä-

rosäten och skolor. 

Historiska studier av medicinska samlingar och 
föremål 

Denna avhandling har ett kunskapshistoriskt perspektiv på samlingar. Jag an-

knyter till forskning som behandlar samlingars roll för medicinsk kunskaps-

produktion under den valda tidsperioden och som studerar hur materiella fö-

remål skapas och används inom olika medicinska områden och verksamheter. 

Jag redogör först för forskning om samlingar som kunskapsform och sedan 

hur min undersökning relaterar till tidigare forskning som mer specifikt har 

analyserat obstetriska och embryologiska samlingar, vilka var sammanflätade 

med teman kring reproduktion.  

Museer, samlingar och medicinsk kunskapsproduktion 

Medicinens historia är sammantvinnad med de medicinska samlingarnas 

historia, från de tidigmoderna kuriosakabinetten till biomedicinens blodban-
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ker och databaser.37 Men samlingarna hade särskilt stor betydelse för den me-

dicinska kunskapsproduktionen under 1800-talet och 1900-talets början: mu-

seimedicinens era.  

För att förstå denna koppling är vetenskapshistorikern John Pickstones ar-

bete om överlappande kunskapsformer grundläggande. Pickstone har visat att 

1700-talets västerländska kunskapsproduktion präglades av en naturhistorisk 

kunskapsform, vilken innebar att praktiker som insamling, beskrivning och 

taxonomisk kategorisering av objekt (exempelvis växter och djur) produce-

rade kunskap om världen. Men runt 1800 skedde en förändring, då ett analy-

tiskt ideal växte fram. Detta innebar att beståndsdelar i ett system studerades 

i relation till varandra. Jämförande studier av stora mängder material var 

centralt inom denna kunskapsform, vilket drev på formeringen och expans-

ionen av samlingar.38 Detta hade bäring på medicinens område och Jonathan 

Reinarz, som myntat begreppet ”museimedicinens era”, är en av de forskare 

som byggt vidare på Pickstones forskning om hur medicinska samlingar blev 

centrala för medicinsk undervisning och forskning. Den ökande speciali-

seringen och etableringen av nya discipliner speglade och speglades av for-

meringen av samlingar som ansågs manifestera ett expertområde.39 Under slu-

tet av 1800-talet etablerades ytterligare en kunskapsform, experimentalismen, 

det vill säga skapandet av ny, syntetisk, kunskap utifrån analysen av bestånds-

delar, vilket framförallt förknippats med laboratoriebaserad vetenskap.40  

Kliniken och laboratoriet är de platser för medicinsk kunskapsproduktion 

som framförallt lyfts fram i tidigare forskning om medicinsk utbildning, forsk-

ning och praktik under 1800-talet. Klinikens etablering under århundradets 

första hälft och laboratoriet under dess senare del, har framhållits som centrala 

för förståelser av sjukdomstillstånd och deras behandling.41 Men som Pick-

                               
37 Rina Knoeff, ”Touching Anatomy: On the Handling of Preparations in the Anatomical Cab-
inets of Frederik Ruysch” (1638–1731)”, Studies in History and Philosophy of Biological and 
Biomedical Sciences 49 (2015), s. 32–44; Karin Tybjerg, ”From Bottled Babies to Biobanks: 
Medical Collections in the Twenty-First Century”, i Rina Knoeff & Robert Zwijnenberg (red.), 
The Fate of Anatomical Collections (Farnham: Ashgate, 2015), s. 263–278. Inspirerat av termen 
”medical museums” använder jag den övergripande termen ”medicinska samlingar” när jag 
diskuterar samlingar som hörde till olika medicinska discipliner generellt: Samuel J.M.M. Al-
berti & Elizabeth Hallam (red.), Medical Museums: Past, Present, Future (London: Royal Col-
lege of Surgeons of England, 2013). 
38 John V. Pickstone, Ways of Knowing: A New History of Science, Technology, and Medicine 
(Manchester: Manchester University Press, 2000), kapitel 3 och 5. 
39 Reinarz, ”The Age of Museum Medicine”; Samuel J. M. M. Alberti, Nature and Culture: 
Objects, Disciplines and the Manchester Museum (Manchester: Manchester University Press, 
2009). 
40 Pickstone, Ways of Knowing, kapitel 6. 
41 Michel Foucault, The Birth of the Clinic: Archaeology of a Medical Perception, översatt av 
A.M. Sheridan (London: Routledge, [1973] 1993); Andrew Cunningham & Perry Williams 
(red.), The Laboratory Revolution in Medicine (Cambridge: Cambridge University Press, 
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stone belyst fanns inte vattentäta skott mellan samlingen, kliniken och labora-

toriet. Den ena ersatte inte den andra som dominerande plats för kunskapspro-

duktion: snarare kunde de tillsammans utgöra nödvändiga förutsättningar för 

forskning och undervisning.42  

I Pickstones efterföljd har forskare inom medicin- och vetenskapshistoria 

alltmer kommit att intressera sig för samlingars roll för kunskapsprodukt-

ionen. Denna forskning kan ses som en ”materiell vändning”, alltså ett ökande 

intresse för tingens och det materiellas betydelse. En övergripande ingång 

inom denna materialitetsforskning är att skillnad inte görs mellan vetenskap 

och teknologi, snarare läggs fokus på relationer mellan vetenskapliga discipli-

ner och materiella objekt.43 I samma anda som Pickstone och Reinarz har fler 

studier som undersökt etableringen och användningen av specifika medi-

cinska samlingar i USA och Europa betonat betydelsen av dem som kunskaps-

resurser och därmed visat på en generaliserbarhet. Erin McLeary och Samuel 

Alberti har till exempel fördjupat analysen av kopplingar mellan preparat och 

levande patienter och lyft fram betydelsen av samlingar och deras föremål som 

pedagogiska objekt. Hieke Huistra har belyst att medicinska samlingar hante-

rades taktilt av studenter och betonat att museer som kunskapsform inte gav 

vika för etableringen av laboratoriet.44 I ett svenskt sammanhang har Eva 

Åhrén undersökt hur Karolinska Institutets museer inte bara användes som en 

utbildningsresurs, utan utvecklades som tredimensionella manifestationer av 

forskningsresultat. Åhrén har också visat att de anatomiska vetenskapernas 

samlingsobjekt gick från färre, större museiföremål under det tidiga 1800-talet 

till serier av tusentals mikroskoppreparat kring 1900, samt att den tilltagande 

medicinska specialiseringen var tätt förbunden med etableringen av institut-

ionella samlingar.45 

Pickstones sätt att konceptualisera samlingar som kunskapsformer har, 

jämte forskning präglad av den materiella vändningen inom medicin- och ve-

tenskapshistoria, varit betydelsefullt för min studie då det gett mig en förstå-

else för samlingars betydelse för medicinsk utbildning, forskning och praktik. 

Från denna tidigare forskning tar jag även med mig insikten om hur samlingar 

                               

2002); Karin Johannisson, ”Kliniken: Medicinens praktik”, i Karin Johannisson, Ingemar Nils-
son och Roger Qvarsell red.), Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två 
århundraden (Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010), s. 42–83. 
42 Pickstone, Ways of Knowing. 
43 Anita Guerrini, ”The Material Turn in the History of Life Science”, Literature Compass 13:7 
(2016), s. 469-480. 
44 Erin McLeary, Science in a Bottle: The Medical Museum in North America, 1860–1940 (diss. 
University of Pennsylvania, 2001); Samuel J.M.M. Alberti, Morbid Curiosities: Medical Mu-
seums in Nineteenth-Century Britain (Oxford: Oxford University Press, 2011); Hieke Huistra, 
Preparations on the Move: The Leiden Anatomical Collections in the Nineteenth Century (diss. 
Leiden University, 2013). 
45 Åhrén, ”Museerna”, s. 126–169. 



 25 

och föremål skapades, preparerades, med hjälp av olika tekniker, att dessa tek-

niker utvecklades över tid samt att de påverkade och förändrade hur samlings-

objekt hanterades och användes.  

Traditionellt har forskning om samlingar fokuserat på samlare, liksom de-

ras institutionella och disciplinära tillhörigheter.46 På senare år har forskare 

alltmer utgått från premissen att skapandet och användningen av samlingar 

innefattar en mängd aktörer och platser.47 Även min studie fokuserar på veten-

skapliga aktörer och miljöer eftersom det är nödvändigt att förstå bakgrund 

och motiv till samlingarnas tillkomst och hur de användes. Men jag inkluderar 

också aktörer som på olika sätt var verksamma i sammanhang från vilka krop-

par och kroppsdelar hämtades: från barnmorskor runtom i Sverige till anato-

mer med internationella nätverk, som innefattade koloniala kontexter.  

En ytterligare viktig insikt från tidigare forskning om samlingar som jag tar 

med mig i min studie är att samlingar och deras föremål får nya betydelser 

över tid samt när de sätts i nya sammanhang. Samlingars ”slut” kan därmed 

vara komplexa konfigurationer.48 Inom den tidsperiod jag studerar kunde sam-

lingars mening omtolkas och deras betydelse skifta, beroende på hur och för 

vilka behov de användes. Ruinerna av de samlingar som under 1800-talet och 

1900-talets början användes för medicinsk forskning, undervisning och prak-

tik har över tid laddats med nya betydelser och används idag för andra syften, 

såsom underlag för historisk forskning och förmedling.49 

Tidigare forskning om obstetriska och embryologiska samlingar 

Historiska undersökningar av obstetriska och embryologiska samlingar i olika 

nationella kontexter har varit betydelsefulla som referenspunkter för min egen 

studie. Forskningen om samlingar av obstetriska preparat är dock begränsad 

och har framförallt behandlat deras uppkomst och användning i koloniala kon-

texter.50 Å andra sidan finns ett flertal studier av embryologiska samlingar i 

                               
46 Se exempelvis: Yngve Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige: Ett bidrag till zoologiens 
historia (diss. Lunds universitet, 1952). 
47 Londa Schiebinger & Claudia Swan (red.), Colonial Botany: Science, Commerce, and Poli-
tics in the Early Modern World (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007); Lotten 
Gustafsson Reinius, Eva Silvén & Fredrik Svanberg, ”Museisamlingarnas sociomateriella dy-
namik”, Nordisk Museologi 20:2 (2012), s. 97–106; Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg & Sté-
phane Van Damme (red.), Linnaeus, Natural History and the Circulation of Knowledge (Ox-
ford: Voltaire Foundation, 2018). 
48 Tinne Claes & Veronique Deblon, ”When Nothing Remains: Anatomical Collections, the 

Ethics of Stewardship and the Meanings of Absence”, Journal of the History of Collections 

30:2 (2018), s. 351–362. Boris Jardine, Emma Kowal & Jenny Bangham, ”How Collections 

End: Objects, Meaning and Loss in Laboratories and Museums”, British Society for the His-

tory of Science: Themes 4 (2019), s. 1–27.  
49 Rina Knoeff & Robert Zwijnenberg (red.), The Fate of Anatomical Collections (Farnham: 

Ashgate, 2015). 
50 Laura Cházaro, “From Anatomical Collection to National Museum, Circa 1895: How Skulls 
and Female Pelvises Began to Speak the Language of Mexican National History”, i Paula López 
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olika länder, däribland USA, som har varit användbara för att närma mig och 

förstå de vetenskapliga och disciplinära sammanhang som var väsentliga för 

formeringen av samlingen i Uppsala.51  

De obstetriska och embryologiska samlingarna i Uppsala har inte tidigare 

gjorts till föremål för utförligare historisk forskning.52 Däremot har anato-

miska institutionens samlingar vid Uppsala universitets anatomiska museum, 

i vilken Museum Obstetricum och de äldre embryologiska preparaten ingick, 

behandlats i ett arbete av Fredrik Svanberg.53 Hans beskrivning av de anato-

miska samlingarnas tillkomst, sammansättning och förändringar har varit en 

hjälp för mig i arbetet med att skapa en historisk överblick över de obstetriska 

och embryologiska samlingarnas rörelser över tid och rum. Vidare har Solveig 

Jülichs undersökning av den embryologiska samlingen vid Lunds universitet 

haft betydelse för min förståelse av de specifika förutsättningarna och moti-

veringarna för embryologisk kunskapsproduktion i Sverige kring 1900.54 

Svanbergs och Jülichs studier av de sociala nätverkens betydelse för ana-

tomernas och embryologernas tillgång till döda kroppar för forskning och 

undervisning har underlättat att hitta ingångar i mitt eget material. Till de ak-

törsgrupper som förekommer i deras analyser har jag lagt obstetriker och barn-

morskor, vilket ger ytterligare förståelse för nätverkens stora räckvidd samt 

mödravårdens särskilda roll och intressen i insamlandet av bäcken och foster-

kroppar. I detta avseende är min studie också originell i ett internationellt 

forskningssammanhang där uppmärksamheten främst har riktats på de mera 

teoretiskt inriktade aktörerna.55 Jag har dock inte haft tillgång till patientjour-

naler, eller kvinnors privata korrespondens. Sådana källor hade kunnat bidra 

till en djupare förståelse av de kvinnliga patienterna i min berättelse om svåra 

förlossningar och avbrutna graviditeter som källor till preparat för samling-

arna.56 

Tidigare historisk forskning om embryologins materiella och visuella kul-

tur, både i Sverige och i andra länder, har hjälpt mig formulera perspektiv och 

tematisera viktiga frågor kring samlingarna i Uppsala. Särskilt bör nämnas 

                               

Caballero, Ariadna Acevedo-Rodrigo & Paul K. Eiss (red.), Beyond Alterity: Destabilizing the 
Indigenous Other in Mexico (University of Arizona Press, 2018), s. 173–198. 
51 Shannon Withycombe, Lost: Miscarriage in Nineteenth-Century America (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 2019). 
52 Förekomsten av fosterpreparat har dock uppmärksammats och en översikt av de obstetriska 
instrumenten har presenterats: Svanberg, Människosamlarna, s. 256–259; Bo S. Lindberg, Ob-
stetriska instrument: En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet 
i Uppsala (Uppsala: Uppsala universitet, 2019). 
53 Svanberg, Människosamlarna. 
54 Jülich, ”Historier kring Tornbladinstitutet”. 
55 Lynn Morgan har belyst hur mödravårdens infrastruktur och kontakter mellan embryologer 
samt professioner som arbetade med vård av gravida var centrala för insamlingspraktiker. Det 
är dock embryologerna som står i centrum: Lynn M. Morgan, Icons of Life: A Cultural History 
of Human Embryos (Berkeley: University of California Press, 2009). 
56 Withycomb har använt korrespondens och Jülich patientjournaler: Withycombe, Lost; Jülich, 
”Historier kring Tornbladinstitutet”. 
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Nick Hopwoods omfångsrika studier av zoologen Ernst Haeckels och anato-

men Wilhelm His prepareringstekniker och bilder över fosterutveckling under 

senare delen av 1800-talet.57 Eva Åhréns arbete om den embryologiska verk-

samheten vid Karolinska Institutet under 1800-talet har gett värdefulla in-

blickar i visualiseringspraktiker som utvecklades i och med den anatomiska 

forskning som relaterade till samtidens nya teorier om evolution, fosterut-

veckling och ärftlighet.58 Jülich har belyst det praktiska arbetet med att fram-

ställa preparat, modeller och bilder på Tornbladinstitutet i Lund kring 1900 

och hur dessa materiella och visuella representationer användes av anatomen 

Ivar Broman som stöd för argumentation i frågor kring sexualvetenskap, ras-

biologi och abort.59 

I relation till dessa studier bidrar mitt arbete med ett perspektiv på embry-

ologiska aktörer i Uppsala men också hur den lokala produktionen och kom-

munikationen av embryologisk kunskap var länkad till såväl andra regionala 

som nationella och internationella sammanhang. Min undersökning av univer-

sitetets sommarkurser och skolornas undervisning representerar en bredare 

samhällelig kontext i vilken det embryologiska synsättet kommunicerades vid 

1900-talets början, något som har saknats i tidigare forskning om embryolo-

gins historia i Sverige. Däremot har David Thorsén studerat hur lärare och 

lärarinnor undervisades om anatomi och dissektion av däggdjur vid den ana-

tomiska institutionen i Uppsala – kunskaper som de sedan skulle kunna om-

sätta i sin egen skolundervisning. Detta har varit viktigt för min egen studie 

eftersom Thorsén visat på kopplingar mellan den anatomiska institutionen och 

skolundervisning.60 

Slutligen har forskning som undersökt obstetrisk praktik uppmärksammat 

att bäckenpreparat, liksom modeller, var centrala delar i obstetrikers samlingar 

och tjänade som taktila pedagogiska resurser för att blivande läkare, kirurger 

och barnmorskor skulle lära sig att hantera förlossningar.61 Det gäller även 

                               
57 Han har ett omfattade författarskap på området, se exempelvis: Nick Hopwood, Embryos in 
Wax: Models from the Ziegler Studio (Cambridge: the Whipple Museum of the History of Sci-
ence, [2002] 2013); Nick Hopwood, Haeckel’s Embryos: Images, Evolution, and Fraud (Chi-
cago: The University of Chicago Press, 2014). 
58 Eva Åhrén, “Visualizing the Early Stages of Life: Studies of Fetal Development at Karolinska 
Institutet, 1820s–1920s”, i Solveig Jülich (red.), Medicine at the Borders of Life: Fetal Re-
search and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden (manuskript under bearbetning). 
59 Jülich, ”Historier kring Tornbladinstitutet”. 
60 David Thorsén, ”Karolina Widerström och skolans dissektionsundervisning 1900–1920”, 
Nordic Journal of Educational History 8 (2021), s. 3–30. 
61 Detta har uppmärksammats i litteraturen om 1700-talets Europa, se exempelvis: Pam Lieske, 
”Deformity of the Maternal Pelvis in Late Eighteenth-Century Britain”, i Raymond Stephanson 
& Darren N. Wagner (red.), The Secrets of Generation: Reproduction in the Long Eighteenth-
Century (Toronto: University of Toronto Press, 2015), s. 319–343; Tove Paulsson Holmberg, 
Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat (diss. Lunds universitet, 
2017), kapitel 5. 
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föremål som förlossningstänger, vilka var viktiga för utövningen av obstetri-

kerns professionella expertroll.62 En annan typ av instrument i obstetrikers ar-

senal var pelvimetern, som användes för att mäta bäcken och kategorisera dem 

utifrån patologier och ras.63 Att bäckenet, jämte kraniet, historiskt setts som en 

rasmarkör har också uppmärksammats, bland annat av vetenskapshistorikern 

Londa Schiebinger.64 Genom att fokusera på Museum Obstetricum kan jag 

visa hur dessa olika typer av föremål sammanfördes och fick betydelse i ett 

specifikt rumsligt och temporalt sammanhang. 

Obstetriska och embryologiska samlingar har oftast behandlats som feno-

men underordnade anatomiska samlingar eller som separata historier. Denna 

uppdelning kan ses som en effekt av att den medicinska specialiseringen har 

tagits för given. Min studie visar dock på vikten av att koppla ihop de obstet-

riska och embryologiska samlingarna i den historiska analysen samt belysa 

vad som var specifikt i förhållande till anatomiska samlingar. 

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Undersökningen hämtar teoretiska perspektiv och begreppsliga verktyg från 

flera forskningsområden. Viktigast är vetenskapshistorisk och kunskapshisto-

risk forskning. Dessa två fält är i praktiken ofta överlappande med varandra 

även om skillnader har lyfts fram, exempelvis den vetenskapshistoriska ten-

densen att fokusera på begränsade geografiska och kronologiska fallstudier, 

medan forskare inom kunskapshistoria strävar efter att följa kunskapens rörel-

ser över längre tidsförlopp och större rumsliga sammanhang. Å andra sidan 

har det påpekats att kunskapsbegreppet riskerar att bli för brett och därmed 

tappa analytisk skärpa, vilket kan vägas upp genom att specificera hur begrep-

pet sätts i arbete.65 Givet mitt intresse för produktionen och kommunikationen 

av medicinsk kunskap inom reproduktionens område tar jag därmed avstamp 

i ett vidare kunskapsbegrepp inom kunskapshistorisk forskning.66 

                               
62 Se exempelvis Jean Donnison, Midwives and Medical Men: A History of Inter-Professional 
Rivalries and Women’s Rights (New York: Schocken, 1977). 
63 Joanna Grant, ”’Those Parts Peculiar to Her Organization’: Some Observations on the His-
tory of Pelvimetry, a Nearly Forgotten Obstetric Sub-Speciality”, i  Greta Depledge & Andrew 
Mangham (red.), The Female Body in Medicine and Literature (Liverpool University Press, 
2011), s. 135–147. 
64 Londa Schiebinger, The Mind Has No Sex?: Women in the Origins of Modern Science (Cam-
bridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1989), s. 211–213. 
65 Staffan Bergwik, ”Kunskapshistoria: Nya insikter?”, Scandia 82:2 (2018), s. 86–98. 
66 Staffan Bergwik, Kunskapens osynliga scener: Vetenskapshistorier 1900–1950 (Göteborg: 
Makadam, 2016); Lorraine Daston, ”The History of Science and the History of Knowledge”, 
KNOW: A Journal on the Formation of Knowledge 1:1 (2017), s. 131–154; Kaat Wils, Raf de 
Bont & Sokhieng Au (red.), Bodies Beyond Borders: Moving Anatomies, 1750–1950 (Leuven: 
Leuven University Press, 2017); Camilla Ruud, ”Materializing Circulation: A Gigantic Skele-
ton and a Danish Eighteenth-Century Naturalist”, i Johan Östling et al. (red.), Circulation of 
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Jag närmar mig kunskap som ett situerat fenomen och inkluderar inte en-

bart intellektuella sammanhang som exempelvis framväxten av embryologi 

och evolutionsteori, utan även de sociala miljöer som kroppar till samlingarna 

hämtades från. För att förstå de komplexa kunskapsprocesser som står i fokus 

lägger jag stor vikt vid materiella föremål, tekniker och bilder samt de prakti-

ker som omgärdade dessa. En övergripande utgångspunkt är att samlingar och 

den kunskap som skapas genom dem är av dynamisk karaktär. Rörelse är en 

övergripande princip för hur jag historiskt rekonstruerar förvandlingen av av-

lidna kroppar till olika slags kunskapsobjekt, som det teoretiserades kring och 

som hanterades handgripligt.67 

För det första intresserar jag mig för samlingsobjektens spatiala mobilitet. 

Föremål, som kroppar från en mängd individer och sammanhang, samlas in 

av enskilda personer eller institutioner. Kroppar eller kroppsdelar flyttas alltså 

från en geografisk plats till en annan, spännvidden kan variera från det lokala 

kvarteret till en annan kontinent. Även efter att de gjorts till samlingsföremål 

sätts de i rörelse på olika sätt. Preparat kan flyttas från samlingens hyllor och 

skåp till laboratoriet för vidare undersökningar, till föreläsningssalar och mö-

ten för att användas som underlag för förmedling och diskussion.68 

Till detta kan, för det andra, även läggas disciplinär mobilitet: kroppar och 

samlingsföremål kan förstås på ett visst sätt av en grupp aktörer men tillskri-

vas andra betydelser av en annan. Detta gäller också samlingarna i Uppsala 

som förflyttades mellan olika kontexter och gavs olika mening beroende på 

om det exempelvis var en embryologiskt inriktad anatom eller obstetriker som 

använde preparaten.69  

För det tredje har jag anlagt ett temporalt perspektiv, vilket innefattar för-

ändringar och förvandlingar av kroppsliga och materiella tillstånd. Gravidite-

ter avslutas genom missfall, operation och förlossning. Patienter avlider och 

obduceras. Bäcken och fosterkroppar som tillvaratagits genom dessa kropps-

liga förändringar prepareras med olika tekniker, monteras och förses med eti-

ketter. Samlingsobjekt åldras, används och modifieras, eller förstörs. Genom 

denna fortlöpande kontextualisering och re-kontextualisering kan mobilise-

rade preparat uppträda såväl som epistemiska och pedagogiska objekt som 

källor till offentlig vetenskap.70 

                               

Knowledge: Explorations in the History of Knowledge (Lund: Nordic Academic Press, 2018), 
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67 Chris Gosden & Frances Larson, Knowing Things: Exploring the Collections at the Pitt Riv-
ers Museum 1884–1945 (Oxford: Oxford University Press, 2007), kapitel 6. 
68 Sokhieng Au, Raf de Bont & Kaat Wils, ”Introduction: Moving Anatomies, 1750–1950”, i  
Kaat Wils, Raf de Bont & Sokhieng Au (red.), Bodies Beyond Borders: Moving Anatomies, 
1750–1950 (Leuven: Leuven University Press, 2017), s. 9–20. 
69 För föremåls disciplinära mobilitet, se exempelvis: Henrik B. Lindskoug & Anne Gustavsson, 
”Stories from Below: Human Remains at the Gothenburg Museum of Natural History and the 
Museum of World Culture”, Journal of the History of Collections 27:1 (2015), s. 97–109. 
70 För en diskussion om begreppet offentlig vetenskap, se exempelvis: Solveig Jülich, Skuggor 
av sanning: Tidig svensk radiologi och visuell kultur (diss. Linköpings universitet 2002), s. 29–
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Ytterligare en central utgångspunkt är att de kunskapsprocesser som av-

handlingen behandlar inte följer en linjär logik. Jag använder begreppet 

”samproduktion” som möjliggör för den analytiska blicken att låsa upp bar-

riärer mellan vetenskapliga sammanhang – som de universitetssamlingar jag 

studerar – och samhället. Sfärerna är sammanbundna genom människor och 

ting som rör sig däremellan.71 Begreppet ringar in kopplingen mellan sam-

lingar och större kontexter, i denna studie rör det sig exempelvis om mödra-

vård. Enligt detta sätt att se skapade samhället förutsättningar för samlingarna, 

men samlingarna hade också återverkningar på samhället. 

Det breda kunskapsbegreppet, tillsammans med samproduktion, medför 

också en inkludering av ett större urval av aktörskategorier. I denna avhand-

ling förekommer aktörer ur grupper som medicinska professioner, patienter, 

studenter, tekniska biträden och lärare/lärarinnor. Maktrelationerna mellan 

dem är kopplade till epistemisk auktoritet – det vill säga vems kunskap som 

räknas. Men auktoritet är inte givet, utan kan utmanas och vara förhandlings-

bart.72 Exempelvis visar jag att obstetrikers och embryologers tillgång till 

kroppar och kroppsdelar var avhängiga olika sammanhang och andra aktörers 

handlingsutrymme: obstetriker var beroende av att kvinnor som genomgick 

komplicerade förlossningar sökte vård och embryologer var beroende av att 

medicinska professioner, som barnmorskor och läkare, samlade in fosterkrop-

par i olika utvecklingsstadier och skickade dem till embryologerna. 

För att belysa hur kroppar och kroppsdelar samlades in använder jag be-

greppet ”sociala nätverk”, som syftar på personliga och professionella kontak-

ter, med invävda maktaspekter.73 I denna studie avser detta begrepp framför-

allt obstetriker och embryologer med koppling till de obstetriska och embry-

ologiska samlingarna, som utvecklade formella och informella relationer till 

bland annat kollegor och tidigare studenter, vilka försåg dem med preparat. 

Begreppen ”gränsobjekt” och ”sociala världar” gör det möjligt att analysera 

hur kroppar definierades på skiftande vis av dessa aktörer.74 Inom embryolo-

gernas sociala värld, med detta avses ramarna för deras profession, förstods 

                               

30; Anders Ekström (red.), Den mediala vetenskapen (Nora: Nya Doxa 2004). Begreppet of-
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Boundary Object: Reflections on the Origins of a Concept”, Science, Technology, & Human 

Values 35:5 (2010), s. 601–617. 
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fosterkroppar som forskningsmaterial. I barnmorskornas och prästernas soci-

ala världar kunde däremot fosterkroppar ses som ambivalenta entiteter (om de 

exempelvis hade kroppar med avvikande form) eller barn. Dessa olika tolk-

ningar och förståelser genererade gränsobjekt och konflikter kring vilken be-

tydelse gränsobjekten skulle tillskrivas mellan företrädare för olika sociala 

världar. 

Vidare är en viktig utgångspunkt att vetenskapliga begrepp, kategorier och 

taxonomier inte är givna, utan beror på historiska såväl som sociokulturella 

sammanhang. De är ofta kontroversiella och under förhandling.75 Det gäller 

inte minst föreställningar om reproduktion, som omgärdats av motsättningar 

och ett övergripande tema som behandlats av historiker är förskjutningar av 

vems kunskap som fyllde kategorierna med mening.76 Tidigare forskning som 

beaktat längre tidslinjer har visat att kategorier som ”graviditet” och ”fostret” 

inte är självklara och står i relation till medicinsk kunskapsproduktion.77   

Även kategorier som ras, nation och kön har laddats med varierande inne-

håll. Forskning om naturhistoriska samlingar har lyft fram att klassifikation 

var ett sätt att ordna och på så sätt förstå världen. Den linneanska traditionens 

taxonomi blev inflytelserik under 1700-talet och rasforskning i form av kate-

gorisering följde i dess kölvatten. Under 1800-talet blev kroppens form en 

central parameter som tillskrevs mening utifrån idéer om utveckling.78 Flera 

forskare har visat att konstruktioner av ras varit grundade i medicinska sam-

lingar associerade med anatomi, en disciplin som rymde fysisk antropologi 

inom vilken jämförande studier av människor var centralt. De har belyst för-

bindelser mellan sådana samlingar och koloniala projekt.79 Ras och nation är 

                               
75 Ayo Wahlberg & Susanne Bauer, ”Introduction: Categories of Life”, i Ayo Wahlberg & Su-
sanne Bauer (red.), Contested Categories: Life Sciences in Society (Farnham: Ashgate, 2009), 
1–13. 
76 Barbara Duden, Disembodying Women: Perspectives on Pregnancy and the Unborn, översatt 
av Lee Hoinacki (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1993). 
77 Morgan, Icons of Life; Deborah Lupton, The Social Worlds of the Unborn (Basingstoke, 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013); Nick Hopwood, Rebecca Flemming & Lauren Kassell 
(red.), Reproduction: Antiquity to the Present Day (Cambridge, United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2018); Maja Bondestam (red.), Exceptional Bodies in Early Modern Culture: 
Concepts of Monstrosity Before the Advent of the Normal (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2020); Solveig Jülich (red.), Medicine at the Borders of Life: Fetal Research and the 
Emergence of Ethical Controversy in Sweden (manuskript under bearbetning). 
78 Linda Andersson Burnett, ”Sámi Indigeneity in Nineteenth Century Swedish and British In-
tellectual Debates”, i Ann McGrath & Lynette Russell (red.), The Routledge Companion to 
Global Indigenous History (London: Routledge, 2021), s. 279–301. Även den rasforskning som 
skedde under 1800-talets andra hälft var sammanflätad med naturhistoria och taxonomi: Olof 
Ljungström, Oscariansk antropologi: Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig 
människosyn (diss. Uppsala universitet, 2002). 
79 Se exempelvis: Nélia Díaz, ”The Visibility of Difference: Nineteenth-Century French An-
thropological Collections”, i Sharon MacDonald (red.), The Politics of Display: Museums, Sci-
ence, Culture (London: Routledge, 1998), s. 36–52; Åhrén, ”Museerna”, s. 142–146. 
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kategorier som det under decennierna kring 1850 inte fanns skarpa skiljelinjer 

mellan och de konstruerades även i relation till kön.80 

Denna medvetenhet om kategoriernas föränderlighet har varit viktig för 

min studie och gjort mig vaksam på risken att projicera nutida innebörder på 

de historiska kategorierna. Jag intresserar mig för hur dessa kategorier både 

var en motivering till och en effekt av samlingarnas användningar. Exempel-

vis belyser jag att föreställningar kring ras, nation och kön var sammantvin-

nade i den obstetriska samlingen vid en specifik tid och plats. Jag visar att 

detta var kopplat till övergripande samhällsförändringar, särskilt den nations-

formering som ägde rum under 1800-talets första hälft, som drev på skapandet 

av en viss del av samlingen, det vill säga de bäcken som kategoriserades uti-

från ras och nation.81  

Nämnas ska också att samlingar och museer inte nödvändigtvis är två olika 

entiteter och historiskt har de definierats på varierande sätt. En samling kan 

syfta på en mängd föremål som hålls samman av en gemensam nämnare, ex-

empelvis en samlare eller ett tema. På så vis kan en samling vara annorlunda 

än ett museum, som kan syfta på ett spatialt utrymme vars ändamål är att för-

vara och exponera samlingar. Museer under 1800-talet var inte självklart pub-

lika, som tidigare poängterats var medicinska museer riktade till forskare och 

studenter i medicin.  Dessutom ska tilläggas att dessa termer kunde användas 

utbytbart under 1800-talet.82 

Jag utgår från antagandet att kroppen är materiell men att den även tillskrivs 

social mening, samtidigt som dessa två aspekter formar varandra. Ett fysiskt 

tillstånd som förstås som sjukligt, exempelvis ett förträngt bäcken, är situerat 

i kroppen samtidigt som det får betydelse i sociala interaktioner, som kontak-

ten mellan patienten och obstetrikern.83 Patienten upplever kanske smärta och 

att förlossningen inte kan genomföras då barnet fastnar i bäckenkanalen, me-

dan obstetrikern konceptualiserar det som händer i termer av en diagnos, som 

han sedan agerar utifrån. Resultatet kan bli en kirurgisk intervention som ett 

kejsarsnitt, vilket patienten avlider i sviterna från. Eftersom det sjukliga till-

ståndet som orsakade problemet lokaliserats till bäckenet genomförs en ob-

duktion, då bäckenet separeras från resten av patientens kropp, skeletteras, 

monteras och förses med en etikett. Detta exemplifierar hur ett kroppsligt till-

stånd attribueras social innebörd, som i sin tur genererar materiella förvand-

lingar.  

                               
80 Anne Fausto-Sterling, ”Gender, Race, and Nation: The Comparative Anatomy of ‘Hottentot’ 
Women in Europe, 1815–1817”, i Jennifer Terry & Jacqueline Urla (red.), Deviant Bodies: 
Critical Perspectives of Difference in Science and Popular Culture (Bloomington: Indiana Uni-
versity Press, 1995), s. 19–48. 
81 För nationsformering i meningen av skapandet av en föreställd politisk gemenskap, se: Ben-
edict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
revised edition (London: Verso, [1983] 2016), s. 12–16. 
82 Huistra, Preparations on the Move, s. 6–9. 
83 Annemarie Mol, The Body Multiple: Ontology in Medical Practice (Durham: Duke Univer-
sity Press, 2002). 
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För att sätta fingret på just praktiker som motorn i kunskapsproduktion är 

”materialisering” ett nyckelbegrepp i min studie. Begreppet innebär att före-

ställningar om världen och människors plats i den kan ges konkreta uttryck av 

handlingar som aktörer genomför.84 På detta sätt kan samlingar och samlings-

föremål betraktas som materialiserad kunskap.85 Bäckenet i exemplet ovan kan 

förstås som en materialisering av en specifik patologi, samtidigt som det även 

manifesterar obstetrikerns expertis och kan utgöra ett underlag för att kommu-

nicera kunskap om hur en specifik patologi ser ut och hur den kan diagnosti-

ceras. Samlingsobjekten – preparat och modeller – kan därmed uppträda som 

epistemiska och pedagogiska objekt, som även representeras i text och bild. I 

förlängningen kan samlingar, av de historiska aktörerna, ses som ”bibliotek”, 

det vill säga materialiseringar av på en gång specifik och samlad kunskap (om 

exempelvis bäckenpatologier) som kan konsulteras och omsättas i behand-

lingen av nya patienter.86  

Sammanfattningsvis anläggs med hjälp av dessa perspektiv en bred ingång 

till samlingarna. Premissen är att kunskap produceras i rörelser mellan ab-

strakta kategorier, praktiker och konkreta ting. Dessa rörelser förbinder i sin 

tur de heterogena processer och aktörer jag studerar. I avhandlingen används 

ett flertal analytiska begrepp, men samtliga förekommer inte i alla delstudier, 

eller så skrivs de inte alltid fram explicit. Mina analyser grundas i utgångs-

punkten att samlingarna var rörliga på olika distinkta vis och respektive be-

grepp fångar specifika aspekter av kunskapsproduktionens processer. 

Avgränsningar i tid och rum 

Jag har valt att fokusera på tidsperioden från omkring 1830 till 1930, en tid då 

medicinska samlingar, jämte kliniken och laboratoriet var centrala platser för 

kunskapsproduktion. Den aktuella hundraårsperioden utgörs av de mer av-

gränsade tidsspann som jag har utformat delstudierna inom. För den obstet-

riska samlingen rör det sig om ca 1830 till 1870. Detta innefattar Magnus 

Retzius obstetriska samling och Museum Obstetricum vid Uppsala universitet. 

För den embryologiska samlingen är motsvarande avgränsning från ca 1870 

till 1930. Dessa tidsspann inom den övergripande tidsperioden utgörs av tiden 

för respektive samlings formering och etablering. Det finns dock ingen given 

                               
84 Tine Damsholt & Dorthe Gert Simonsen, ”Materialiseringer: Processer, relationer og perfor-
mativitet”, i Tine Damsholt, Dorthe Gert Simonsen & Camilla Mordhorst (red.), Material-
iseringer: Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse (Århus: Århus universitetsforlag, 
2009), s. 9–37.  
85 Lynn M. Morgan, ”Materializing the Fetal Body, Or, What are Those Corpses Doing in Bi-
ology’s Basement?”, i Lynn M. Morgan & Meredith W. Michaels (red.), Fetal Subjects, Femi-
nist Positions (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999), s. 43–60. 
86 McLeary, Science in a Bottle; Åhrén, ”Museerna”. 
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slutpunkt för samlingarna – vissa preparat fortsatte att användas eller ställas 

ut och har i dagens samhällsdebatt laddats med nya betydelser. 

Delstudierna om den obstetriska samlingen, varav den första behandlar 

konstruktionen av bland annat ras, är således avgränsade till 1800-talets mitt. 

Det innebär att jag inte har utforskat eventuella kopplingar till Rasbiologiska 

institutet, som grundades 1922 i Uppsala med Herman Lundborg som före-

ståndare.87 Tidigare forskning har dock visat att Lundborg hade nära samar-

bete med Vilhelm J. Hultkrantz (1862–1938), professor i anatomi vid Uppsala 

universitet.88 Det är möjligt att även professorer som arbetade med de obstet-

riska och embryologiska samlingarna samarbetade med Lundborg, eller att 

han intresserade sig för dessa samlingar. Jag är medveten om att det kan finnas 

material som skulle kunna vara intressant för en sådan undersökning, även om 

det är ett spår som jag inte följt.89 

Valet av Uppsala universitet motiveras av att lärosätet under den valda tids-

perioden var ett expanderande centrum för medicinsk kunskapsproduktion. 

Under 1800-talets första hälft fanns läkarutbildning på tre platser i Sverige: 

vid universiteten i Uppsala och Lund, samt vid Karolinska Institutet – då be-

nämnt Carolinska Medico-Kirurgiska Institutet. Vid den här tiden dominerade 

olika undervisningsformer vid lärosätena. Medan Karolinska Institutet från 

start hade en praktisk inriktning, bestod undervisningen i Uppsala framförallt 

av föreläsningar.90 Det fanns en konkurrens dem emellan, båda parter hade 

något att erbjuda studenterna som den andra inte hade. De flesta läkarstudenter 

i Uppsala reste till Stockholm för att delta i den praktiskt orienterade under-

visningen, framförallt inom anatomi som erbjöd både dissektioner och prepa-

ratstudier.91 Den erfarenheten behövdes för att få behörighet att söka statliga 

tjänster, exempelvis som provinsialläkare. Karolinska Institutet hade dock inte 

rätt att dela ut examen till sina studenter, som istället behövde ta examen vid 

något av universiteten. Öppen konflikt blossade upp mellan dessa lärosäten i 

flera omgångar.92 

Ett skifte skedde dock vid den medicinska fakulteten i Uppsala under mit-

ten av 1800-talet. Den medicinska undervisningen fick mer praktiska inslag 

                               
87 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över Rasbiologiska institutet (Lund: Av-
delningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, 1995).  
88 Maria Björkman, Den anfrätta stammen: Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 
1909–1963 (diss. Linköpings universitet, 2011).  
89 Exempelvis finns indikation på att Lundborg hade nära kontakt med August Hammar: Upp-
sala universitetsbibliotek, Kart- och bildsamlingarna, H. Lundborgs album, Lapplandsbilder 
tagna under åren 1913–1917 av Dr. H. Lundborg, på pärmens insida finns den handskrivna 
texten ”Till professor J. A. Hammar, med tack för visat intresse och god hjälp”. 
90 Liedman, Israel Hwasser, s. 21; Julius Rocca, Forging a Medical University: The Establish-
ment of Sweden’s Karolinska Institutet (Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 
2006). 
91 Tony Gustafsson, ”Anatomi: Praktik och pedagogik,” i Karin Johannisson, Ingemar Nilsson 
& Roger Qvarsell (red.), Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två århund-
raden (Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010), s. 170–199. 
92 Lagerkvist, Karolinska institutet och kampen mot universiteten. 
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och 1850 uppfördes en särskild byggnad för den anatomiska verksamheten, 

som bland annat innefattade ett museum för att rymma de anatomiska prepa-

ratsamlingarna. De användes för forskning och undervisning, samt utökades 

kontinuerligt, fram till strax innan andra världskriget.93 Under samma period 

växte alltfler nya discipliner fram vid den medicinska fakulteten, såsom obs-

tetrik och embryologi.94  

Genom att fokusera på Uppsalasamlingarna visar jag att medicinsk kun-

skapsproduktion om reproduktion delvis skedde lokalt på den medicinska fa-

kulteten, men även att denna var kopplad till andra geografiska platser och 

sociala sammanhang. Jag belyser att prepareringen av kroppar vid Uppsala 

universitet var beroende av tekniker som hade införskaffats under studieresor. 

Men också att redan preparerade kroppar och modeller inköptes från flera håll. 

Undervisning och forskning genererade även ny kunskap om den gravida 

kroppen och fosterutvecklingen, som kommunicerades genom exempelvis 

deltagande i möten och kurser vid andra orter samt publikationer. Vidare var 

Uppsalas obstetriker och embryologer delaktiga i internationella vetenskap-

liga nätverk i vilka utbytet av kunskap om preparat – men även preparaten 

som sådana – var en central del. Därmed är avgränsningen i rummet inte strikt, 

utan en viktig poäng är att kunskapsproduktionen som skedde genom prepa-

raten och samlingarna vid Uppsala universitet var avhängig, ingick i och på-

verkade andra sammanhang. 

Metod och material 

I undersökningen utgår jag från definitionen att en samling är en enhet, som 

består av föremål. Samlingar skapas genom praktiker som insamling och pre-

parering men även beskrivning och konstruktion av en särskild meningsskap-

ande ordning. Tillsammans utgör etiketter, förteckningar och kataloger ett in-

formationsbärande system som visar vad som hör ihop. På etiketter finns fö-

remålsnummer, som återfinns i kataloger där uppgifter om föremålen finns 

loggade. Uppgifterna är beskrivningar av föremålet, alltså en kategorisering, 

och att det anges när det inkom till samlingen. Det kan även finnas uppgifter 

om hur, varifrån eller från vem det samlades in. Skapandet av sådana doku-

ment innebär att det produceras kunskap om det som föremålet representerar, 

samt att relationer mellan föremål upprättas. Detta synsätt innebär att beskriv-

ningen av en samling producerar samlingen, vars innebörd alltså är större än 

summan av sina beståndsdelar.95 Detta är förknippat med kategorisering, som 

är ett sätt att beskriva världen på, vilket upprättar en förbindelse mellan de 

                               
93 Svanberg, Människosamlarna. 
94 Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916 2 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 
2010). 
95 Bengt Wittgren, Katalogen: Nyckeln till museernas kunskap? (diss. Umeå universitet, 2013); 
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som beskriver och de/t som beskrivs.96 Det skapar kopplingar till större sam-

manhang, exempelvis har tidigare forskning om kraniesamlingar belyst hur 

dessa var förenade med koloniala projekt.97  

Insamling är ett medvetet urval av entiteter att göra till samlingsföremål.98 

Konkreta entiteter görs till samlingsföremål genom praktiker som samlande, 

prepareringstekniker, beskrivning och användning. Detta innebär att föremål 

är produkter av en urvalsprocess, framställda utifrån förståelser om vad de 

representerar och vad de är menade att användas till.99 Föremål är något som 

produceras och för att citera Susan M. Pearce: ”specimens are therefore as 

much social constructs as spears or typewriters, and as susceptible to social 

analysis”.100 Utifrån denna premiss kan samlingsföremål användas som en 

källkategori. För att kunna genomföra studien har därmed de bevarade prepa-

raten i sig och tillgången till dem varit avgörande, men också arkivhandlingar 

och publikationer. Dessa tre materialkategorier kommer jag nu att redogöra 

närmare för. 

Samlingarnas innehåll, organisering och placeringar – en 

översikt 

Idag finns bevarade föremål från de historiska obstetriska och embryologiska 

samlingarna utspridda mellan flera organisatoriska enheter och rumsliga plat-

ser inom Uppsala universitet: Medicinhistoriska museet, Biomedicinskt cent-

rum (BMC), Evolutionsmuseet och Gustavianum, Uppsala universitetsmu-

seum (Gustavianum). För att göra framställningen överskådlig använder jag 

beteckningarna den ”obstetriska samlingen” och den ”embryologiska sam-

lingen”. Men som jag visar är detta inte statiska enheter utan de har förändrats 

över tid (fig. 1).  

 

                               
96 Geoffrey C. Bowker & Susan Leigh Star, Sorting Things Out: Classification and its Conse-
quences (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999). 
97 Ricardo Roque, ”Stories, Skulls, and Colonial Collections”, Configurations 19:1 (2011): 1–
23; Tricia Close-Koening, ”Cataloguing Collections: The Importance of Paper Records of 
Strasbourg’s Medical School Pathological Anatomy Collection”, i Rina Knoeff & Robert 
Zwijnenberg (red.), The Fate of Anatomical Collections (Farnham: Ashgate, 2015), s. 211–
227.; Helen MacDonald, “Corpse Stories: Anatomy, Bodies and a Colonial World”, i Kaat Wils, 
Raf de Bont & Sokhieng Au (red.), Bodies Beyond Border: Moving Anatomies, 1750–1950 
(Leuven: Leuven University Press, 2017), s. 73–90. 
98 Sharon Macdonald, ”Collecting Practice,,” i Sharon Macdonald (red.) A Companion to Mu-
seum Studies (Malden, Massachusetts: Blackwell, 2006), s. 82. 
99 Susan M. Pearce, “Museum Objects”, i Sandra H. Dudley (red.), Museum Objects: Experi-
encing the Properties of Things (Milton Park, Abdingdon, Oxon: Routledge, 2012), s. 23–25. 
100 Ibid., s. 24. 
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Fig. 1 Översikt av bevarade föremål som hört till de obstetriska och embryologiska 

samlingarna vid Uppsala universitet. 

 

Både den obstetriska och embryologiska samlingen hade sitt ursprung i de 

anatomiska samlingarna. Informationsbärande system över dem är viktiga för 

att förstå hur den obstetriska och embryologiska samlingen formerades. Lö-

pande förteckningar och kataloger över de anatomiska samlingarna vid Upp-

sala universitet finns bevarade från 1759 till andra världskrigets början. Fram 

till 1846 inventerades och förtecknades de samlingar av preparat, modeller, 

instrument och inventarier som hörde till professuren i anatomi kontinuerligt, 

exempelvis vid varje ny professors tillträde. Föremålen sorterades framförallt 

utifrån under vilken professors tid som de tillkommit men även utifrån rubri-

ker som ”praeparata anatomica”, ”osteologiska samlingen” och ”chirurgiska 

och anatomiska instrument”.101 Men när Fredrik Sundevall (1811–1881), som 

tidigare arbetat som prosektor för Anders Retzius, tillträdde professuren 1846 

påbörjade han istället en katalog över de ca 200 föremål som fanns vid tiden. 

Efter att byggnaden som rymde nya dissektionssalar och det anatomiska mu-

seet färdigställts 1850 växte antalet föremål i en högre takt än tidigare, då ana-

                               
101 Uppsala universitetsarkiv, Räntkammararkivet, FIX vol. 1 Anatomiska institutionen 1707–
1937. 
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tomer tillvaratog kroppar och kroppsdelar under de ökande antalen dissekt-

ioner och preparerade dem.102 Som tidigare nämnts förekom att termerna mu-

seum och samling användes utbytbart under undersökningsperioden och att 

det därför är viktigt att vara uppmärksam på hur de används av de historiska 

aktörerna. Det anatomiska museet vid den anatomiska institutionen rymde di-

sciplinen anatomis samlingar.103 Som jag visar i den här avhandlingen huse-

rade det även andra discipliners samlingar. 

Efter Sundevall tog Edward Clason över det övergripande ansvaret för det 

anatomiska museet och katalogiseringsarbetet. Clason fortsatte att föra kata-

logen kontinuerligt fram till mitten av 1880-talet, då den anatomiska institut-

ionen renoverades och byggdes ut. I samband med detta skapade Clason ett 

nytt katalogsystem, med en huvudkatalog som föremål fördes in i löpande, 

samt flera tematiska specialkataloger som var organiserade utifrån kroppens 

system och strukturer. De föremål som fanns sedan tidigare fördes in i det nya 

katalogsystemet. Vissa av föremålen hade funnits i de anatomiska samling-

arna innan Sundevalls tid och istället för årtal då de införlivades i samlingarna 

angavs istället ”G.S”, det vill säga ”gamla samlingen”. Detta nya katalogsy-

stem var i bruk fram till strax innan andra världskrigets utbrott.104 Förändring-

arna i hur föremålen ordnades innebar att nya samlingar formerades över tid, 

även om vissa av föremålen hade en längre historia. 

Obstetriska samlingen 

Denna studie omfattar flera historiska obstetriska samlingar, vilkas samman-

sättningar och placeringar har förändrats över tid. Det som under början av 

1860-talet kom att bli Museum Obstetricum var en sammanslagning av två 

tidigare samlingar. En av dem var Magnus Retzius mer omfattande samling 

och den andra fanns redan vid Uppsala universitet, men var mer blygsam.105 I 

denna sektion kommer jag gå in närmare på dessa samlingars förändring över 

tid men också vilka föremål de innehållit, hur de ser ut och var de återstående 

föremålen finns idag (fig. 2). 

  

                               
102 Svanberg, Människosamlarna, s. 63–68. 
103 Ibid. 
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cifika samling formerades i Uppsala. 



 39 

 

Fig. 2 Tidslinje över den obstetriska samlingens, inklusive viktiga årtal för den obs-

tetriska verksamheten vid Uppsala universitet. 

 

Under 1800-talets andra hälft hade Museum Obstetricum ett eget rum i det 

anatomiska museet.106 Men vid 1900-talets början splittrades samlingen. 

Bäckenpreparaten och de obstetriska instrumenten (samt förmodligen vissa 

fosterkranier) flyttades till Akademiska sjukhuset 1903.107 På inrådan av den 

medicinhistoriskt intresserade kirurgen Lars Thorén (1921–2007) överfördes 

de obstetriska instrumenten och ett fåtal av bäckenpreparaten från Akade-

miska sjukhuset till Medicinhistoriska museet under mitten av 1990-talet. 

Merparten av preparaten och modellerna blev kvar på Akademiska sjukhuset 

till 2006, då även de överlämnades till Medicinhistoriska museet där de finns 

än idag (fig. 3).108  

Bäckenpreparaten är monterade på svarta stativ och är försedda med etiket-

ter, som sannolikt tillkom när Museum Obstetricum bildades i början av 

1860-talet (fig. 4).109 Liksom föremålen har även associerade historiska do-

kument som förteckningar och samlingskataloger splittrats och hamnat i 

olika organisatoriska enheter. Den förteckning som medföljde salubrevet 

över transaktionen mellan Magnus Retzius och Uppsala universitet finns 

                               
106 ”Program för rectors-ombytet”, Upsala universitets årsskrift 3 (1863), s. 8–9. 
107 ”Kungl. universitetet i Uppsala redogörelse för det akademiska året 1903–1904”, Uppsala 
universitets årsskrift 44 (1904), s. 80.  
108 Uppgifter från Urban Josefsson, museichef Medicinhistoriska museet i Uppsala. 
109 Det är möjligt att Magnus Retzius hade en egen uppsättning etiketter på dem när de ingick i 
hans obstetriska samling, men detta har inte kunnat utrönas i den här studien. 
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idag i Uppsala universitets centralarkiv. Där finns även en specialkatalog 

över skelettpreparat från det nya katalogsystemet över samlingarna i anato-

miska museet. Den katalog som påbörjades av Sundevall och de resterande 

katalogerna från det nya systemet finns hos Gustavianum. 

Fig. 3 Interiör från magasinet på Medicinhistoriska museet där bäckenpreparaten 

står uppställda. Bäckenbenen har skilts från resten av den kropp som de en gång var 

del av, monterats på trästativ och försetts med etiketter. Att det även fanns modeller 

som var utformade på samma sätt som skelettpreparaten signalerade att just den na-

turliga storleken och formen av denna skelettdel och storleken var viktiga när musei-

föremålen skapades. Foto: Författaren. 
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Fig. 4 På de svarta stativ som bäckenpreparaten och bäckenmodellerna är monterade 

på finns etiketter som anger att det är bäcken från kvinnor. Vissa etiketter har beskriv-

ningar av sjukliga tillstånd, andra av ras och alla utom ett par stycken har samma 

beteckning: ”Mus. Obstetric.”.Här har det också angivits att bäckenet har tillvaratagits 

vid ett kejsarsnitt, samt att det donerats till samlingen av ”Dr. Liborius”. Denna text 

är skriven i bläck. I övre vänstra hörnet finns även ett föremålsnummer textat i blyerts, 

med en annan handstil än den övriga texten. Foto: Författaren. 

Benämningen ”Museum Obstetricum” förekommer varken i förteckningen 

som medföljde salubrevet eller den äldre katalogen (fig. 5). Däremot förekom-

mer beteckningen i den specialkatalog som idag finns hos Uppsala universi-

tetsarkiv (fig. 6 & 7). I denna katalog finns bäcken upptagna.110 Föremålen i 

den obstetriska samlingen fanns alltså i ett separat utrymme i det anatomiska 

museet och katalogiserades som en del av detta, med beteckningen ”Museum 

                               
110 Se exempelvis, katalogpost Nr. 3 Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis I. 
Osteologia, s. 185. Uppsala universitetsarkiv, Institutionen för anatomi, D6 1832–1921. Detta 
indikerar att samlingen formerades under mitten av 1800-talet och genom att titta på de institut-
ionella förändringarna vid tiden kunde jag dra slutsatsen att denna samling formerades i sam-
band med att obstetrik stärktes som disciplin. 
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Obstetricum”. Detta illustrerar den flytande gränsen mellan kategorierna mu-

seum och samling. Den obstetriska samlingen huserades alltså på det anato-

miska museet, men i ett eget rum och beskrevs som en egen enhet i katalogen. 

Ingen separat katalog över Museum Obstetricum har påträffats, men det finns 

indikation på att en sådan funnits.111 

Fig. 5 Exempelsidor ur förteckningen som medföljde salubrevet mellan Magnus 

Retzius och Uppsala universitet. Föremålen som ingick i transaktionen är listade, men 

innefattar varken beteckningen ”Mus. Obstetric.” eller föremålsnummer. Källa: ”Pro-

fessor C M Retzius salubrev på åtskilliga instrumenter och preparater till kirurgiska 

institutionen 1862”, Uppsala universitetsarkiv, Medicinska fakulteteten, FIV Övriga 

handlingar 1:5. Foto: Författaren. 

                               
111 Det finns en korsreferens till en katalog som troligtvis var specifik för Museum Obstetricum, 
”I Obstet. Katalog Nr. 112–120”, se: Katalogpost 113a-i, Museum Anatomicum Upsaliense Ca-
talogus Specialis VII. Organa Respiratonis, Digestionis et Urogenitalia, s. 421. Gustavianum, 
Uppsala universitetsmuseum. Det finns även indikation på att det funnits en katalog över pato-
logiska institutionens samlingar, som under en tid förvarades på museet på anatomiska institut-
ionen. En korsreferens till ”Patholog. Katal.” förekommer i en av de andra specialkatalogerna: 
Katalogpost Nr. 409, Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis I. Osteologia 1. 
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.  
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Fig 6 Katalog över det anatomiska museets osteologiska specialsamling, upprättad 

1887. Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis I. Osteologia. Uppsala 

universitetsarkiv. Foto: Författaren. 
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Fig. 7 Katalogpost som anger att ett bäcken med ”normal form” från en kvinna är 

inköpt av Magnus Retzius och ”Tillhör mus. Obstetricum”. En anteckning i blyerts, 

”återlemnadt”, indikerar att bäckenet varit utlånat vid någon tidpunkt. Alla bäcken 

som noteras höra till Museum Obstetricum har denna blyertsanteckning, vilket också 

kan indikera att anteckningen gjordes 1903, i samband med att bäckenpreparaten flyt-

tades till Akademiska sjukhuset. Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Spe-

cialis I. Osteologia, s. 195. Uppsala universitetsarkiv. Foto: Författaren. 

De bäckenpreparat och modeller som är beskrivna i termer av sjukliga eller 

friska tillstånd har föremålsnummer som löper i en A-serie. Bäckenpreparat 

och modeller som har ras- och nationskategorier skrivna på sina etiketter har 

föremålsnummer i en D-serie.112 Detta korrelerar med den specialkatalog i vil-

ken bäckenpreparaten och bäckenmodellerna finns förtecknade. A-serien syf-

tar på ”Normala och med sjuklig förändrad allmän form” och D-serien på 

”Ethnologiska” (fig. 8).113 På Medicinhistoriska museet finns även ett kortin-

dex över bäckenpreparaten, som anger de föremålsnummer som tillkom i sam-

band med att det nya katalogsystemet infördes, samt bäckenpreparatens mått 

(fig. 9 & 10). Det är troligt att detta index tillkom under en senare fas, men det 

bygger på den katalogisering som genomfördes under 1880-talet. Överlag har 

information om enskilda föremål överförts från salubrevets förteckning till fö-

remålsetiketterna och till viss del till katalogposterna.  

I de informationsbärande systemen över bäckenpreparaten och modellerna 

som ingick i Museum Obstetricum framgår kopplingar till en rad aktörer och 

sammanhang (fig. 11). Ett exempel är bäckenmodellen vars etikett anger fö-

remålsnummer A136.114 Innan denna modell inkorporerades i Museum Obs-

tetricum ingick det i Magnus Retzius obstetriska samling. I sin tur hade han 

köpt det av naturaliehandlaren Guy ainé i Paris.115 Ett annat exempel är bäck-

enpreparatet med föremålsummer A93, som härrörde från en kvinna som 

                               
112 Idag är föremålen registrerade under samlingsnumret UMM 408. 
113 Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis I. Osteologia, innehållsförteckning. 
Uppsala universitetsarkiv. 
114 På etiketten står skrivet ”Pelvis femina. Oblique-ovata. Guy ainé. mus. obstetric”. 
115 I specialkatalogen I. Osteologia anges följande information för detta föremål, ”Bäcken af 
Quinna (gips). Oblique-ovalt”, likaså ”mus. obstetric. Guy ainé”, s. 214. I förteckningen som 
medförde salubrevet finns listat ”2 pelves oblique ovata (p[elvis] af gips)”. Skrivet direkt på 
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Magnus Retzius utförde kejsarsnitt på.116 Ett tredje exempel är bäckenprepa-

ratet med föremålsnummer D45, som även det ingått i Magnus Retzius obs-

tetriska samling. Bäckenet, som kategoriserats som ”aethiopica”, hade skick-

ats från anatomen Jonathan Abbot (1796–1868), baserad i Bahia, Brasilien.117  

                               

modellen står även ”13 Guy ainé”. Detta ledde vidare till en tryckt katalog över modeller och 
preparat som saluförde bland annat modeller av bäckenformer som ansågs sjukliga. Bland dessa 
beskrevs bäckenmodell nummer 13 som ”bassin oblique ovalaire de M. Naegele (professor 
Dubois)”, vilket överensstämmer med modellen i exemplet: Guy ainé, Anatomie en cire: Ana-
tomie humaine et comparée, phrénologie, histoire naturelle (Paris, 1850), s. 5–6.  
116 Utöver föremålsnumret finns följande text på etiketten, ”Pelvis femina. Ex parte justo minor. 
Sect. Caesarea Prof. Magn. Retzius. mus. obstetric.” I salubrevets förteckning återfinns detta 
bäcken under rubriken ”vaxpraeparater” med beskrivningen ”3 pelvis justo minors/ Det ena af 
dessa har tillhört qvinna på hvilken M. Retzius förrättade kejsarsnitt, till följd af en tumor cel-
lufibrosud, utskjutande från högra os ischii”. 
117 På bäckenet står det skrivet ”Pelv. aethiop. (abbot)” och på etiketten ”pelvis femina 
aethiopica”, det kategoriserades alltså som härrörande från en person med afrikanskt ursprung. 
I förteckningen som medföljde salubrevet är de bäcken som kategoriserats utifrån ras listade 
under rubriken ”racebäcken”. Däribland finns listat ”3 negerbäcken”, varav ”1 funnet af Prof. 
Abbot” och bäckenpreparatet med föremålsnummer D45 är sannolikt ett av dessa. Abbot brev-
växlade med Magnus bror, Anders Retzius från 1847–1852, till vilken han skickade kranier. 
Denna kontakt möjliggjordes via den svensk-norske konsuln David Lindgren (1801–1884), som 
ordnade så att brev och preparat skickades med korvetten Najaden. Inga bäcken nämns i de 
bevarade breven från Abbot till Retzius, men det är troligt att detta bäcken skickades med en 
av Najadens turer: Kungl. Vetenskapsakademien, Anders Adolph Retzius, Inkommande brev, 
A–B, 1838–1859, E1: 1a, brev från Jonathan Abbot till Anders Retzius. Det är även möjligt att 
Gustaf Fredrik Hjort (1818–1876), som tidigare varit amanuens vid Karolinska Institutet och 
var skeppsläkare på Najadens expedition som passerade Bahia 1847, förvärvade bäckenet från 
Abbot å Magnus Retzius räkning: ”Gustaf Fredrik Hjort”, Svenskt porträttgalleri 13 (1911), s. 
195.  
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Fig. 8 Innehållsförteckning i Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis I. 

Osteologia. Här framgår att de bäcken som fanns i det anatomiska museet katalogise-

rades i serier, samt att dessa serier ändrats över tid (se blyertsanteckningar i högra 

marginalen). Ett urklippt poem på franska har också tejpats fast på sidan, oklart varför. 

Uppsala universitetsarkiv. Foto: Författaren. 
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Fig. 9 Kortindex över bäckenpreparaten på Medicinhistoriska museet. Foto: Författa-

ren. 

 

Fig. 10 Indexkort över preparat A60, jämför fig. 4. Information från handskriven eti-

kett har överförts till ett standardiserat tryckt indexkort, där specifika anatomiska for-

mer listats för måttangivelser, troligtvis under Otto Lindfors tid som professor i obs-

tetrik och gynekologi, 1893–1909. Medan bäckenpreparatens anatomiska former no-

terats på de äldre etiketterna är måtten ett nytt tillskott på indexkorten. Medicinhisto-

riska museet. Foto: Författaren. 
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Fig. 11 Information om aktörer som skänkt eller sålt föremål som införlivats med den 

obstetriska samlingen kan utläsas ur katalogposter, etiketter och förteckningen som 

medföljde salubrevet mellan Magnus Retzius och Uppsala universitet. Dessa aktörs-

grupper ingick i olika, men delvis överlappande sammanhang, i Sverige och runtom i 

världen. 

 

I hög utsträckning går det att utröna vad samlingen och dess föregångare in-

nehöll, trots avsaknaden av den separata katalogen över Museum Obstetricum. 

Sammansättningen av Magnus Retzius obstetriska samling framgår av för-

teckningen som medföljde salubrevet. Totalt är det 85 katalogposter i special-

katalogen över bäcken som noterades höra till Museum Obstetricum. Den 

övervägande majoriteten utgjordes av innehållet i de två obstetriska samlingar 

som slogs ihop för att bilda Museum Obstetricum.118 Även i den anatomiska 

institutionens samling ingick bäckenpreparat och modeller: 74 stycken kata-

logposter fördes in i specialkatalogen fram till 1900-talets början, det senaste 

införlivades 1916. Den anatomiska institutionens bäckensamling innefattade 

bäcken från både kvinnor och män, som kategoriserades som normala eller 

utifrån olika sjukliga tillstånd som exempelvis rakitis.119 Bäcken och foster-

kranier införlivades i Museum Obstetricum fram till sekelskiftet 1900.120 

                               
118 Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis I. Osteologia, s. 195–258, Uppsala 
universitetsarkiv. 
119 Dessa katalogposter hade ingen notering om att de hörde till Museum Obstetricum, vilket 
indikerar att de hörde till den anatomiska institutionen. För ett bäcken som beskrevs vara från 
en man, se exempelvis katalogpost Nr. 200, ibid,. s. 223. För den senast införda katalogposten 
över den anatomiska institutionens bäcken, se: Nr. 330, ibid., s. 242. 
120 Otto Lindfors, Summarisk öfversikt öfver verksamheten i Uppsala 1894–1900 (Uppsala: 
Lundequiska bokhandeln, 1901), s. 3. I min studie har jag inte kunnat utröna huruvida fler 
bäcken och fosterkranier inkorporerades i samlingen efter denna tidpunkt. 
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När Museum Obstetricums instrument och bäcken flyttades till Akade-

miska sjukhuset 1903 lämnades samlingens övriga föremål kvar i det anato-

miska museet. Under 1950-talet packades skelettpreparaten i lådor.121 Efter att 

ha funnits i samma byggnad på Trädgårdsgatan i Uppsala i drygt hundra år 

flyttades den anatomiska institutionen 1974 till det då nybyggda BMC.122 De 

föremål som fanns kvar i det anatomiska museet flyttades också dit, däribland 

Museum Obstetricums kvarvarande föremål.123 År 1997 ”återupptäcktes” lå-

dorna med skelettpreparaten.124 Anatomen Mats Hjortberg (1961–2016) kom 

att intressera sig för de gamla föremålen och några av hans studenter fick sätta 

ihop en utställning som exponerade ett urval (fig. 12).125 I ett av dessa skåp 

finns två bäckenpreparat, en bäckenmodell och två delar av bäcken, som hörde 

till den anatomiska institutionens bäckensamling (fig. 13).  

  

                               
121Reinius, Silvén & Svanberg, “Museisamlingarnas sociomateriella dynamik”, s. 102. 
122 Gunnar von Bahr, Medicinska fakulteteten i Uppsala: Professorer och läroämnen 1613 – 
1976 (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1977), s. 108. 
123 Under sent 1900-tal skedde flera omorganisationer, då ledde till att den anatomiska institut-
ionen kom att ingå i institutionen för medicinsk cellbiologi, som hade fortsatt ansvar för före-
målen. För en översikt av de institutionella omorganisationerna, se Institutionen för medicinsk 
cellbiologi, www.mcb.uu.se/about/history (hämtad 28 september 2021). 
124  Gustafsson, Silvén & Svanberg, “Museisamlingarnas sociomateriella dynamik”, s. 101. 
125 Svanberg, Människosamlarna, s. 82–83. Muntlig uppgift Mats Hjortberg, universitetslektor 
vid institutionen för medicinsk cellbiologi, våren 2016. 

http://www.mcb.uu.se/about/history
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Fig. 12 Del av utställningen som Mats Hjortbergs studenter satte samman längst ner i 

korridoren från entré A11 på Biomedicinskt centrum 1997. Det står likadana skåp 

rygg i rygg med de som syns på bilden. Idag förvaltas föremålen av Gustavianum. 

Foto: Författaren. 

 

Fig. 13 Ett av de föremål som hörde till anatomiska institutionens bäckensamling och 

som idag står utställt på Biomedicinskt centrum. Det är katalogiserat under Nr. 330 i 

den osteologiska specialkatalogen, beskrivet som ”bäcken af kvinna jämte foster-

hufvud” och köptes in 1916 från ”med. Waarenhaus A. G. Berlin”. Foto: Författaren. 
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Embryologiska samlingen 

Den embryologiska samlingen hörde till anatomiska institutionen och var nära 

förbunden med framväxten av histologi, läran om kroppens vävnader på cell-

nivå, som var en underdisciplin inom anatomi. Denna samling skapades under 

1880-talet, då det nya katalogiseringssystemet infördes. Vid tiden fanns redan 

fosterpreparat och ett fåtal modeller i de anatomiska samlingarna och vissa 

hade funnits sedan innan Sundevalls tid. Vid införandet av det nya katalogsy-

stemet ordnades dessa föremål under rubriken ”embryologiska preparater” 

(fig. 14). Från 1890-talet fram till slutet av 1920-talet växte samlingen. Hela 

eller delar av fosterkroppar från människa och djur införlivas, men i katalog-

posterna anges oftast inte om det rör sig om torkad vävnad, skelett eller våt-

preparat. Vaxmodeller över fosterutvecklingen utgör den största andelen ka-

talogposter.126  

Fig. 14 Tidslinje över viktiga årtal för den embryologiska verksamheten vid Uppsala 

universitet under undersökningsperioden och som visar den embryologiska samling-

ens rörelser över tid. 

 

De seriesnitt av fosterkroppar som utgjorde den embryologiska samlingens 

huvudpart fördes dock inte in i katalogen. Denna preparatkategori beskrevs 

dock som en del av samlingen i den anatomiska institutionens årsredogörel-

ser.127 Dessa histologiska seriesnitt var fixerade på mikroskopglas för att 

kunna studeras närmare genom mikroskop. De förvarades på metallbrickor i 

                               
126 Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis VII Organa Respiratonis, Digestionis 
et Urogenitalia, s. 405–463, Gustavianum. 
127 ”Program för rectors-ombyte”, Uppsala universitets årsskrift 38 (1899), s. 60. 
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träskåp och särskilda förteckningar upprättades över skåpens innehåll.128 Varje 

fosterkropp skivades upp i en mängd snitt, så flera snitt kunde utgöra delar av 

ett och samma samlingsföremål. Vid 1915 fanns 1030 fosterkroppar, som ski-

vats i snittserier. Av dessa utgjordes 81 snittserier av människa, resten av 

”andra däggdjur”, amfibier, fåglar, reptiler och fiskar.129 I slutet av 1920-talet 

fanns snittserier av ”143 människofoster i storlek från 3 till 73,5 mm”.130 

År 1932 skedde en större organisatorisk förändring: den histologiska in-

stitutionen grundades, vilket var en utbrytning av den underdisciplin som 

länge varit en del av den anatomiska institutionen. Denna nya institution fick 

en egen byggnad som låg precis bredvid den anatomiska. Dessa båda verk-

samheter stod i fortsatt nära förbindelse med varandra, bland annat delade de 

bibliotek och den histologiska institutionen hade även sin embryologiska sam-

ling i det anatomiska museet.131 Fram till slutet av 1940-talet, respektive 1950-

talet rapporteras i både de histologiska och anatomiska institutionernas årsre-

dogörelser att de mottagit ”embryoner” och ”mänskligt material” från obstet-

riskt-gynekologiska kliniker.132 I den histologiska institutionens embryolo-

giska samling finns preparat som införlivades i samlingen 1948, vilket är den 

senaste tidpunkten som det finns (påträffad) dokumentation som visar hur 

länge preparat lades till samlingen.133 Däremot är det oklart om preparat inkor-

porerades i den anatomiska institutionens embryologiska samling så långt som 

fram till slutet av 1950-talet. De senast införlivade (av de bevarade och med 

dokumentation försedda) seriesnitten är från 1926 och motsvarade för våtpre-

paraten från 1938.134 

Liksom anatomiska institutionen flyttades den histologiska institutionen till 

BMC 1974 och de skåp som rymde denna institutions embryologiska samling 

medföljde. Genom omorganisationer kom den histologiska institutionen, lik-

som den anatomiska institutionen, att uppgå i institutionen för medicinsk cell-

biologi. De olika embryologiska samlingarna hade hållits ihop, men under 

början av 2000-talet påbörjades fragmenteringen. Vissa av preparaten som 

ingick i den anatomiska institutionens embryologiska samling, liksom ett fåtal 

modeller i vax och papier maché (de enda som bevarats till idag) ställdes ut 

tillsammans med föremål från anatomiska institutionens övriga samlingar och 

                               
128 ”Program för rectors-ombyte”, Uppsala universitets årsskrift 54 (1915), s. 110. 
129 Ibid. 
130 ”Program för rectors-ombyte,” Uppsala universitets årsskrift 65 (1926), s. 126. 
131 Agduhr, ”Lokaler för undervisning och forskning i histologi och embryologi i Uppsala ge-
nom tiderna”. 
132 ”Program för rectors-ombytet”, Uppsala universitets årsskrift 89 (1948), s. 75; ”Program för 
rectors-ombytet”, Uppsala universitets årsskrift 100 (1959), s. 84. 
133 Gabriela Calounova & Björn Åkerblom, Excel fil Embryo_Histologiska_Samlingen.xls 
(2010-01-28). 
134 Evolutionsmuseet, digitaliserad inventering Homo Sapiens (Människa).pdf; Erica Mejlon, 
word dokument, Foster i våtsamlingen.docx., nr 13. 
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föremål från Museum Obstetricum i korridor A11 på BMC. Under mina efter-

forskningar blev det uppenbart att kunskapen om att föremålen hört till olika 

historiska samlingar gått förlorad. 

De seriesnittade fosterkroppar som hörde till gamla anatomiska institution-

ens embryologiska samling flyttades 2003 från BMC till Evolutionsmuseet.135 

Det rör sig om tre träskåp, varav innehållet i ett, märkt Embryonala snittserier, 

skåp 1 Homo (fig. 15), inventerades på museet.136 De övriga två träskåpen, 

som innehåller seriesnitt av fosterkroppar av djur, har inte inventerats. På 

träskåpens innerdörrar finns maskinskrivna listor fastnaglade, som bland 

annat anger respektive fosterkropps storlek och vilken riktning de snittats på, 

samt vilka bricknummer de ligger utlagda på. Bredvid snitten, ligger fotogra-

fier av fosterkroppar. På de flesta av dessa fotografier är namn på företrädare 

från olika medicinska professioner, exempelvis obstetriker-gynekologer, lä-

kare och barnmorskor, samt datum angivna, ibland även information om från 

vilka sammanhang de härrörde – exempelvis ”operativt” (fig. 16 & 17). 

Fig. 15 Etikett på skåpet i fig. 16. Den kursiva texten i bläck beskriver att det innehål-

ler embryonala snittserier av människa och texten i versaler, skriven i blyerts, att den 

hör till anatomiska samt histologiska institutionen. Foto: Författaren. 

År 2008 hade Gustavianum startat ett projekt för att inventera historiska före-

mål vid institutionerna på Uppsala universitet. Fosterpreparat av olika slag – 

skelett, men även kroppar och kroppsdelar som konserverats i vätska (våtpre-

parat) från den gamla anatomiska institutionens embryologiska samling, lik-

som den gamla histologiska institutionens embryologiska samling, fanns då 

                               
135 Svanberg, Människosamlarna, s. 256. 
136 Homo Sapiens (Människa).pdf. 
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kvar på BMC. Ansvaret för att förvalta dem övertogs av Gustavianum och de 

(förutom föremålen i utställningen) överfördes till Gustavianums magasin i 

Husbyborg år 2009.137 Den histologiska institutionens seriesnitt förvarades i 

tre metallskåp.138 År 2013 påbörjades flytten av Gustavianums magasin till 

Evolutionsbiologiskt centrum, där även Evolutionsmuseet har sina magasin. 

Flytten var helt genomförd hösten 2014.139 Eftersom Evolutionsmuseet har ett 

magasin anpassat för våtpreparat kom de våtpreparat av foster som förvaltades 

av Gustavianum att förvaras där.  

Fig. 16 Skåp med embryonala snittserier, de utdragbara metallbrickorna synliga. 

Evolutionsmuseet. Foto: Författaren. 

                               
137 Uppgift från Urban Josefsson, museichef vid Medicinhistoriska museet i Uppsala. 
138 Skåpen inventerades 2010 av personer verksamma vid institutionen för medicinsk cellbio-

logi: Gabriela Calounova & Björn Åkerblom, excelfil Embryo_Histologiska_Samlingen.xls 

(2010-01-28). Denna inventering visar att medan skåpen innehåller ett mindre antal preparat 

som förefaller vara av äldre datum är majoriteten enligt skriftlig uppgift på etiketter färgade 

”enligt Agduhr, eller enligt Wrete”. Dessa personer, Erik Agduhr (1886–1942) och Martin 

Wrete (1896–1969) hörde till en senare generation än Hammar. De var visserligen verksamma 

vid den anatomiska institutionen, men även vid institutionen för histologi – studiet av vävna-

der genom mikroskop– som delades av från den anatomiska institutionen 1932. Eftersom ma-

joriteten av seriesnitten i metallskåpen är associerade med Agduhr och Wrete kan slutsatsen 

dras att de hört till den histologiska institutionens samling. 
139 Uppgift från Anne Ingvarsson, antikvarie vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. 



 55 

Fig. 17 Metallbricka med fotografier av fosterkroppar innan de seriesnittades, samt 

seriesnitt på mikroskopglas. Embryonala snittserier, Skåp 1, Homo. Evolutionsmu-

seet. Foto: Författaren. 

Under år 2020 påbörjades en process för överförandet av den övergripande 

förvaltningen av dem från Gustavianum till Evolutionsmuseet.140 Det rör sig 

om våtpreparat av fosterkroppar från människa i olika utvecklingsstadier. En 

del av dessa foster består av skelett, medan andra har mjuk vävnad som hud 

och hår bevarat. Vissa är sammanvuxna tvillingar. Ett fåtal burkar är försedda 

med äldre etiketter där bland annat katalognummer, diagnos, namn och år 

anges.141  

Liksom för den obstetriska samlingen framkommer ledtrådar till aktörer 

och sammanhang utanför den anatomiska institutionen, via den embryolo-

giska samlingens informationsbärande system (fig. 18). Ett exempel på detta 

är den seriesnittade fosterkropp som ligger fördelad på mikroskopglas, utlagda 

på brickorna 266–267, i Embryonala snittserier, skåp 1 Homo.142 Kroppen 

kom till den anatomiska institutionen i oktober 1910, som en gåva från Gustaf 

Ekehorn (1857–1938), professor i kirurgi vid Uppsala universitet. Den hade 

tillvaratagits under ett kirurgiskt ingrepp för att avsluta ett utomkvedshavan-

                               
140 Uppgift från Erica Mejlon, museiintendent Evolutionsmuseet. 
141 Foster i våtsamlingen.docx. 
142 Nr. 51 på den maskinskrivna listan på skåpets innerdörr. I denna lista anges att kroppen var 
13,9 mm lång, i gott skick och att den var skivad i tvärsnitt med en viss tjocklek. Kroppens 
längd var även nedtecknad på det fotografi som togs på den innan snittningen och som ligger 
på bricka 266. 
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deskap, troligen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där Ekehorn var verk-

sam.143 Ett annat exempel är våtpreparatet av sammanvuxna tvillingar med fö-

remålsnummer 66.1, som skänktes av Gustaf Lindblom (1862–1922), läkare i 

Nyed, Värmland, och alumn från Uppsala universitet.144 Dessa tvillingar hade 

fötts i en hemmiljö.145 

Fig. 18 En översikt av de aktörsgrupper som är synliga i de informationsbärande sy-

stemen (kataloger, etiketter och inventarielistor) över den embryologiska samlingen. 

Denna översikt har belyst spatiala och temporala rörelser för de obstetriska 

och embryologiska samlingarna, samt deras föremål, vid Uppsala universitet. 

Även i delstudierna behandlar jag dem var för sig, men i den övergripande 

diskussionen i denna kappa skriver jag fram relationerna mellan samlingarna 

och visar vad som för dem samman i ett syntetiserande resonemang. 

Arkivhandlingar och publikationer 

Jämte samlingsföremål och deras informationsbärande system har jag använt 

mig av arkivhandlingar och publikationer som källkategorier. Jag har fokuse-

rat på undersökningsperioden och mer översiktligt granskat tiden från 1930 

till idag. För att beskriva samlingarnas förflyttningar och förändringar har jag 

                               
143 På fotografiet på bricka 266 står antecknat: ”Gåfva af Prof. G. Ekehorn okt. 1910. Men-
niskofoster 13,9 m.m. operativt efter extrauterin grav.” 
144 På preparatets etikett finns följande text: ”Infantes neonati Thoraco-omphalopagi dt. Dr. G. 
Lindblom”. Kropparna hade preparerats till sex olika delar, just denna består av ”båda barnen 
med uttaget bålskelett och viscera”: Museum Anatomicum Upsaliense Catalogus Specialis VII, 
s. 414. För vidare information om Lindblom, se: ”Jonas Gustaf Lindblom”, Svenskt porträtt-
galleri 13 (1911), s. 269.  
145 Tvillingarna undersöktes vid den anatomiska institutionen och i den forskningsartikel som 
publicerades över fallet nämns kort att en ”arbetarehustru” fött dem, utan större besvär. Detta 
indikerar att förlossningen skedde i hemmet, eftersom det skedde i en tid då få förlossningar 
ägde rum på barnbördshus och då oftast om problem uppstått: C. Sebardt, ”Ett fall af toraco-
omfalo-pagi”, Upsala läkareförenings förhandlingar Ny följd 2 (1896–1897), s. 530. 
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gått igenom ett flertal publikationer kopplade till Uppsala universitet, Fram-

förallt har institutionernas årsredogörelser i Uppsala universitets årsskrift er-

bjudit en översiktlig bild av deras verksamheter, som innefattar beskrivningar 

av samlingarna och vilka som använt dem för forskning och undervisning.146 

Därutöver har mer avgränsade material kring specifika aktörsgrupper och 

användningsområden använts i de enskilda delstudierna. Exempelvis har jag 

gått igenom mötesprotokoll från Karolinska Institutet och arkivmaterial hö-

rande till personer som företrädde samlingarna.147 Patienternas namn och so-

cioekonomiska status har saknats i den samlingsnära dokumentationen som 

etiketter och kataloger, men har i ett fåtal fall påträffats i publicerade fallbe-

skrivningar från obstetriker och barnmorskor. Det finns bevarade patientjour-

naler i arkivet efter den gynekologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset, 

dock har jag inte haft möjlighet att gå igenom dem.148 

Vidare har jag gått igenom publikationer av personer associerade med de 

obstetriska och embryologiska samlingarnas formering, expansion och an-

vändning, liksom av obstetriker-gynekologer som ansvarade för utbildningen 

av barnmorskor. Likaså har jag gått igenom index för ett antal tidskrifter i 

syfte att få syn på hur kunskap som skapats genom användningen av samling-

arna kommunicerades inom olika sociala världar och indikationer på hur den 

omsattes i praktiken.149 Denna genomsökning ledde mig till exempelvis före-

drag vid vetenskapliga möten, fallbeskrivningar från obstetriker och barn-

morskor, forskningspublikationer, och synpunkter på embryologisk undervis-

ning i läroverken. 

Analytiska strategier  

Genom undersökningens gång har jag växlat fram och tillbaka mellan dessa 

tre källkategorier (föremål, arkivhandlingar och publikationer). På så sätt har 

jag kunnat korrelera indikationer på sammanhang som föremålen och sam-

                               
146 Denna tidskrift gavs ut 1861–1960. Jag har gått igenom samtliga årsredogörelser publicerade 
i den för de anatomiska, obstetriska och histologiska institutionerna. 
147 Jag har gått igenom lärarkollegiets protokoll från 1828 till 1867: Riksarkivet, Karolinska 
Institutet kansliet 1828–1964, AIA Protokoll med bilagor, vol. 1–8. Framförallt har August 
Hammars brevarkiv varit betydelsefullt för att få syn på Hammars sociala nätverk, vilket var 
centralt för hans tillgång till fosterkroppar: Carolina Rediviva, Handskriftsavdelningen, G100 
Brev till J. A. H. H. 
148 Det finns patientjournaler från 1893 och för resten av undersökningsperioden hos Landsar-
kivet i Uppsala, som kunde varit användbara för min tredje delstudie. Dock inföll arbetet med 
denna studie under coronapandemin, då Landsarkivet hade så pass begränsade öppettider att en 
genomgång inte var möjlig. Däremot har en genomgång av Uppsala universitetsarkiv visat att 
det helt saknas journaler och annat material relaterat till patienter från en tidigare period. 
149 Förhandlingar vid de Skandinaviske naturforskarnes möte (1840–1857), Svenska läkare-
sällskapets tidskrift Hygiea (1839–1930), Upsala läkareförenings förhandlingar (1866–1930), 
Jordemodern (1889–1930), Pedagogisk tidskrift (1890–1930), Svensk läraretidning (1890–
1930) och Tirfing (1906–1930). 
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lingarna hämtades från, samt användes inom. Vid en kombination av katego-

rierna uppstår synergieffekter, där den ena ger ledtrådar som går att följa upp 

i de andra. Genom detta tillvägagångssätt har det gått att i viss utsträckning 

skapa en större bild av samlingarna, även om kartläggningen inte aspirerar att 

vara heltäckande. Likt ett detektivarbete har fragment pusslats ihop för att 

lägga en översikt, vilket har möjliggjort nedslag i olika aspekter och nivåer av 

kunskapsproduktionen, som analyseras i respektive delstudie. Detta har även 

gjort det möjligt att koppla ihop de mindre sammanhangen, som specifika si-

tuationer, med de större i den historiska analysen. 

Jag har gått igenom bevarade preparat och modeller samt varit uppmärksam 

på deras materialitet. Föremåls materialitet – som vad de består av, hur de är 

utformade, vad som framhävs – kan ge fingervisningar till hur de skapades 

och användes, eller var menade att användas. På så vis går det att utvinna led-

trådar, som även kan väcka nya frågor eller leda blicken mot kompletterande 

källor.150 Etablerat inom materialitetsforskning är att betrakta föremål som in-

nehavare av ”sociala liv”, i meningen att de över tid tillskrivs betydelser av 

aktörer och att dessa innebörder är föränderliga.151 Även om min studie inte 

konsekvent tillämpat denna princip har jag följt de obstetriska och embryolo-

giska samlingarna i spåren. Jag har tagit fasta på hur, varför och av vem de 

skapas, men också hur de förändrats över tid och fått nya meningar. På så sätt 

har jag belyst relationer mellan människor och ting, samt hur de påverkar 

varandra, från att en entitet samlas in och inkorporeras i en samling till hur det 

använts. 

Genom att följa kopplingar som indikerats i de informationsbärande syste-

men har jag arbetat med att kontextualisera de kroppar som gjordes till sam-

lingsföremål, liksom samlingsföremålen i sig. Att kontextualisera – sätta in 

företeelser i sammanhang – är en metod som är väl förankrad i historiskt ori-

enterade forskares arbetsprocess. Världen är komplex och ”sammanhang” är 

förenklande beskrivningar av vår förståelse av den. De är inte givna på för-

hand, utan innebär ett från forskarens sida aktivt urval av parametrar som sätts 

i relation till varandra.152 Kontexter kan konstrueras på olika nivåer och vara 

                               
150 Anneli Palmsköld, ”Om tingens betydelse”, RIG 86:2 (2003), s. 89–90; Karin Tettris, ”Att 
forska på föremål: En kort handledning”, i Anna Maria Forssberg & Karin Sennefelt (red.), 
Fråga föremålen: Handbok till historiska studier av materiell kultur (Lund: Studentlitteratur, 
2014), s. 219–225.  
151 Arjun Appadurai, ”Introduction: Commodities and the Politics of Value”, i Arjun Appadurai 
(red.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986), s. 5–63; Igor Kopytoff, ”The Cultural Biography of Things: Commod-
ification as Process”, i Arjun Appadurai (red.), The Social Life of Things: Commodities in Cul-
tural Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), s. 64–94; Chris Gosden & 
Yvonne Marshall, ”The Cultural Biography of Objects”, World Archaeology 31:2 (1999), s. 
169–178; Lynn M. Morgan, ”A Social Biography of Carnegie Embryo No. 836”, The Anatom-
ical Record (Part B: New Anatomist) 276B (2004), s. 3–7; Samuel J.M.M. Alberti, ”Objects 
and the Museum,” Isis 96 (2005), s. 559–571. 
152 Kristin Asdal & Ingunn Moser, ”Experiments in Context and Contexting”, Science, Tech-
nology & Human Values 37:4 (2012), s. 291–306. 
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väldigt breda eller snäva, men i grund och botten handlar det om att identifiera 

kopplingar mellan en undersöknings studieobjekt och exempelvis miljöer och 

samhällsfenomen.153 Jag har tagit fasta på situationer vad gäller insamling och 

användning, för att sätta in kroppar, samlingar och samlingsföremål i större 

sammanhang.  

En ambition har varit att synliggöra ett brett spektrum av aspekter av kun-

skapsproduktionen som skedde genom samlingarna, liksom en mängd aktörs-

grupper. Därmed har inte enbart samlare stått i centrum. Genomgående i 

delstudierna har jag aktivt försökt synliggöra kvinnor, däribland patienter, 

som på olika sätt deltog i och var del av kunskapsproduktionen. En stor del av 

källorna som använts för denna studie har producerats av män, framförallt ton-

givande gestalter inom sina respektive discipliner. För att hantera denna sned-

fördelning har jag tagit fasta på källor där kvinnor på olika sätt blir synliga 

och på så vis fört in dem i analysen. Dock är de kvinnliga patienternas ”röster” 

medierade av företrädare för medicinska professioner och därmed är inte deras 

perspektiv representerade i första hand. Jag har tagit hänsyn till de situationer 

där detta varit aktuellt och reflekterat över maktförhållanden mellan de invol-

verade personerna. 

Etiska överväganden och reflektioner 

Eftersom denna avhandling behandlar mänskliga kvarlevor har det varit nöd-

vändigt att förhålla sig till legala förutsättningar, såväl som att reflektera över 

etiska frågor.154 Jag påbörjade undersökningen med en medvetenhet om att 

preparat av mänskliga kvarlevor utgör ett kontroversiellt historiskt arv. Just 

denna laddning gör det extra viktigt att med en historiserande ingång under-

söka hur preparaten tillkom, förstods och användes under tidigare perioder och 

vilka förutsättningar som låg till grund för samlingarnas uppkomst. Mitt för-

hållningssätt är att närma mig preparaten som en källa till kunskap om det 

förflutna, nödvändiga för att svara på mina frågeställningar och på så sätt be-

lysa och analysera historiska företeelser och skeenden.  

Till skillnad mot mänskliga kvarlevor som samlats in genom arkeologiska 

utgrävningar och därmed faller under Kulturmiljölagen, finns idag ingen över-

gripande lagstiftning som reglerar historiska preparat av mänskliga kvarle-

vor.155 Enligt Museilagen bestämmer statliga museer i hög grad över sin egen 

                               
153 Brita Brenna, ”Natures, Contexts, and Natural History”, Science, Technology & Human Val-
ues 37:4 (2012), s. 355–378. 
154 Det större projektet som denna avhandling skrivits inom, ”Medicin i livets gränsområden: 
Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige”, finansierat av Vetenskapsrådet 
(Dnr 2014-1749), med samtliga delprojekt, har godkänts av Centrala etikprövningsnämnden 
(Dnr Ö 28–2015). 
155 Svensk författningssamling, Kulturmiljölag (1988:950); Riksantikvarieämbetet, God sam-
lingsförvaltning: Stöd av hantering av mänskliga kvarlevor i museer (Malmö: Riksantikva-
rieämbetet, 2020), s. 8–9. 



 60 

verksamhet.156 Medan lagrummet är kortfattat, är frågorna rörande etik av mer 

komplex karaktär och det är upp till varje museimyndighet att ta fram egna 

riktlinjer kring etik. Mitt arbete har reglerats av de etiska riktlinjer som Upp-

sala universitets museiråd har tagit fram för hur de hanterar tillgången till pre-

parat av mänskliga kvarlevor för forskning och utbildning. Jag har fått tillgång 

till preparaten för att genomföra min studie.157 Medan det i riktlinjerna fram-

hålls att bedömningar och avvägningar är viktiga, understryks också prepara-

tens betydelse som underlag för forskning om historiska företeelser.158 Denna 

betoning av värdet av samtida kunskapsproduktion och förmedling är även i 

linje med ett av perspektiven i Riksantikvarieämbetets stöddokument angå-

ende etiska perspektiv på hantering av mänskliga kvarlevor i museer.159 Det är 

alltså förenligt med en god forskningsetik att förhålla sig till preparat av 

mänskliga kvarlevor som en källa till kunskap om det förflutna.  

Genom avhandlingen offentliggörs information om preparat, vissa av dem 

i högre utsträckning än andra. I kappan förekommer fotografier på preparat 

och deras nutida miljöer för att vägleda läsaren i kartläggningen, samt för att 

visa hur källmaterialet ser ut. Även i avhandlingens delstudier förekommer 

fotografier av preparat, samt fotografier av originalfotografier på fosterkrop-

par innan de seriesnittades, för att underbygga argumentationen. I Uppsala 

universitets riktlinjer har frågan om exponering, framförallt vad gäller utställ-

ningar, behandlats och det framgår att utgångspunkten är att ”när mänskliga 

kvarlevor visas måste kontexten klart framgå och förklarande texter ska alltid 

finnas i anslutning till de utställda lämningarna”.160 Det är utifrån denna pre-

miss som jag använder fotografierna i både kappan och i delstudierna. 

Jag är dock medveten om att det finns andra uppfattningar om hur mänsk-

liga kvarlevor bör hanteras. Hur man ska resonera vad gäller etiska förhåll-

ningssätt har varit en kärnfråga i de diskussioner som pågått i museivärlden 

de senaste decennierna. Detta har påverkat hur museerna utformat sina rikt-

linjer och hur de valt att omsätta dem i praktiken, vilket även får effekter för 

forskning – och i förlängningen dagens kunskapsproduktion – kring dem. 

Landskapet med mänskliga kvarlevor i museisamlingar är mångfacetterat. To-

pografin innefattar till exempel skelett som grävts ut inom ramarna för arkeo-

logisk verksamhet från 1800-talet fram till idag, liksom kroppar som samlats 

in under expeditioner utomlands och i medicinsk verksamhet under historisk 

tid. Detta föranleder en bakgrundsskiss över diskussionen som pågått inom 

museivärlden, parallellt med mediedebatten.  

                               
156  Svensk författningssamling, Museilag (2017:563). 
157 Riktlinjer för hantering och bevarande av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets mu-
seer 2014-11-18 (Dnr 2014/1374). 
158 Ibid. 
159 Riksantikvarieämbetet, God samlingsförvaltning: Stöd av hantering av mänskliga kvarlevor 
i museer, s. 7–8. 
160 Riktlinjer för hantering och bevarande av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets mu-
seer 2014-11-18 (Dnr 2014/137). Publiceringstillstånd för fotografierna har erhållits av de mu-
seer som förvaltar respektive preparat eller originalbild. 
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Från 1990-talet och framåt har frågan om vad som är en etisk hantering av 

mänskliga kvarlevor aktualiserats bland museer i Sverige. Det är framförallt 

preparat som associeras med rasforskning och kvarlevor från människor som 

samlats in i koloniala sammanhang som stått i fokus. Men för att kunna föra 

diskussioner om etisk hantering behövs en översikt och förståelse för vad som 

finns runtom på museerna. I syfte att utreda detta gav regeringen 2005 fyra 

statliga museer och fem universitet, däribland Uppsala universitet, i uppdrag 

att inventera beståndet av mänskliga kvarlevor från ursprungsfolk inom dessa 

myndigheter. Denna första utredning behandlade dock ett avgränsat tema, det 

vill säga kvarlevor av ursprungsbefolkningar. Vidare gav regeringen 2015 i 

uppdrag till Statens historiska museer att – tillsammans med Statens museer 

för världskultur – göra en inventering och redovisning av förekomsten av 

mänskliga kvarlevor i museisamlingar hos offentliga institutioner. Undersök-

ningen visade att mänskliga kvarlevor härrörande från varierande omständig-

heter fanns i samlingarna vid närmare sjuttio museer.161   

De mänskliga kvarlevor som uppmärksammades mest i början av dessa ut-

redningar var således de som kopplades samman med ursprungsbefolk-

ningar.162 I flertalet fall har sådana kvarlevor genomgått repatrieringsprocesser 

– det vill säga att kvarlevorna har återbördats till de folkgrupper varifrån de 

härrörde. De har sedan omhändertagits av mottagarna, enligt respektive seder 

och bruk.163 Detta är dock ett område som innefattar en egen uppsättning kom-

plexa aspekter, med en mängd aktörsgrupper inblandade som kan ha motstri-

diga intressen.164 Men mänskliga kvarlevor har även tagits ur sina nutida mu-

seisammanhang genom gallring, vilket Västarvets gallring av fosterpreparat 

är ett exempel på.165  

Frågor om hur mänskliga kvarlevor i museisamlingar ska hanteras har lyfts 

gång på gång. Ska de repatrieras och gallras? Eller ska de bevaras och till-

gängliggöras för forskning samt förmedling och vilka har då rätt att få tillträde 

eller tillgodogöra sig resultaten? Vem får bestämma detta? Min ambition med 

                               
161 Leena Drenzel et al. (red.), ”Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer: En kunskapsöver-
sikt”, FoU rapport 15 (2016). 
162 Ibid., s. 11–12. 
163 Se exempelvis: Dan Jibréus, White Fox’ långa resa (Stockholm: Hagströmerbiblioteket, 
2013). För svensk kontext och repatrieringen av samiska kvarlevor från Gamla begravnings-
platsen i Lycksele, se: ”Repatriering 2019”, https://www.vbm.se/utforska/arkeologi/repatrie-
ring/?cn-reloaded=1 (hämtad 26 oktober 2020); ”Så gick arbetet med repatrieringen till”, 
https://www.sametinget.se/132430 (hämtad 26 oktober 2020). 
164 Repatriering är ett stort fält. För översikter av diskussionerna och representation av olika 
perspektiv, se exempelvis: Liv Nilsson Stutz, ”Archaeology, Identity, and the Right to Culture: 
Anthropological Perspectives on Repatriation”, Current Swedish Archaeology 15–16 (2008), s. 
157–172; Jenny Björkman, ”Vålnadstvisten: Ska de döda begravas eller studeras?”, Forskning 
och Framsteg 1 mars 2009; Liv Nilsson Stutz, ”Claims to the Past: A Critical View of the 
Arguments Driving Repatriation of Cultural Heritage and Their Role in Contemporary Identity 
Politics”, Journal of Intervention and Statebuilding 7 (2013), s. 170–195; ”Bakgrund: Repatri-
ering av samiska kvarlevor”, https://www.sametinget.se/samiska-kvarlevor (hämtad 26 oktober 
2020). 
165 Azurduy & Gelang, ”Gallring av mänskliga kvarlevor”.  

https://www.vbm.se/utforska/arkeologi/repatriering/?cn-reloaded=1
https://www.vbm.se/utforska/arkeologi/repatriering/?cn-reloaded=1
https://www.sametinget.se/132430
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denna korta översikt är att belysa att detta är komplexa frågor, som inte har 

enkla svar och att det finns flera positioner med olika perspektiv.  

Avslutningsvis ska nämnas att i en av delstudierna, artikeln ”From patient 

to specimen and back again: Radical surgeries and pelvic pathologies in the 

Museum Obstetricum” namnges två patienter, vilkas bäcken kom att göras till 

preparat. Patientjournaler som är äldre än sjuttio år omfattas inte av sekretess 

och därmed finns inga lagliga hinder.166 Ett av dessa namn är dessutom sedan 

tidigare känt i litteraturen.167 Detta gör det dock inte självklart att namnge per-

sonerna. Frågan om huruvida det är etiskt rätt eller inte att återge patienters 

namn i historiskt inriktade studier har det vridits och vänts på utifrån ett nutida 

perspektiv på sekretess.168 Jag har utgått från perspektivet att det är etiskt rik-

tigt att synliggöra patienter, eftersom alternativet innebär att de framställs som 

enbart objekt. Jag har snarare velat uppmärksamma deras subjektsposition i 

den process genom vilken deras kroppar förvandlades till samlingsföremål.169 

Övergripande kontexter 

Avhandlingens fyra delstudier behandlar olika teman, men förvandlingen av 

kroppar till samlingsobjekt för produktionen och användningen av medicinsk 

kunskap står i centrum för samtliga delstudier. För att få syn på de historiska 

förutsättningarna och drivkrafterna för dessa kunskapsprocesser beskriver jag 

i det följande tre kontexter: medicinens tillgång till döda kroppar, discipliner-

nas formering och mödravårdens utbyggnad. På samma gång identifierar jag 

centrala aktörskategorier. Dessa kontexter ger, sammantagna och var för sig, 

ledtrådar till vad som var specifikt för de obstetriska och embryologiska sam-

lingarna. 

Medicinens tillgång till döda kroppar 

Användningen av döda kroppar för medicinska syften har omgärdats av soci-

ala normer och reglerats i lagstiftning, vilka har skiftat över tid och rum. I det 

                               
166 Svensk författningssamling, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 25 kap 5 §. 
167 Barbro Holmdahl, Människovård och människosyn: Om omvårdnad i Uppsala före år 1900 
(Uppsala: Kommittén för utgivandet av Uppsala stads historia, 1988), s. 122; Bo Lindberg, 
”Kejsarsnitt: Då och nu,” i Bo Lindberg (red.), Kvinnosjukvård under 100 år: En jubileumsbok 
från Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset (Uppsala: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, 
1994), s. 68; Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916 2, s. 463. 
168 David Wright & Renée Saucier, ”Madness in the Archives: Anonymity, Ethics, and Mental 
Health History Research,” Journal of the Canadian Historical Association 23:2 (2012), s. 65–
90. 
169 Alice Domurat Dreger, One of Us: Conjoined Twins and the Future of Normal (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2004), s. 127–129. Fredrik Svanberg har använt samma reso-
nemang i sin studie över Uppsala universitets anatomiska samlingar, Svanberg, Människosam-
larna, s. 44–45. 
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tidigmoderna Europa utfördes dissektioner i de medicinska fakulteternas ana-

tomiska teatrar och var skådespel som kunde bevistas av läkare och studenter, 

men även av människor från samhället i stort. I takt med att den analytiska 

kunskapsformen slog igenom och läkarutbildningen expanderade i Europa 

och USA under 1800-talet, växte även behovet av döda kroppar till praktisk 

undervisning i anatomisk dissektion. Dessa kroppar togs genomgående från 

människor i socialt utsatta sammanhang och praktikerna möttes ofta av mot-

stånd från allmänheten. Lagstiftning utvecklades efter hand för att möta upp 

anatomernas behov av och tillgång till avlidnas kroppar för undervisning- och 

forskning.170  

Från och med 1800-talets första hälft kom döda kroppar att få en ökande 

betydelse inom medicinsk undervisning och forskning även i Sverige. Inom 

läkarutbildningen värderades dissektioner allt högre som pedagogisk praktik, 

i kombination med föreläsningar, litteraturstudier och studiet av anatomiska 

preparat samt avbildningar. Antalet läkarstudenter vid de medicinska fakulte-

terna i Lund och Uppsala, liksom Karolinska Institutet, ökade dessutom suc-

cessivt och därmed behovet av kroppar till dissektion. Patologiska organ togs 

också tillvara för forskning och utbildning, såväl vid dissektioner som vid ob-

duktioner. Praktikerna krävde lagreglering, liksom vilka kroppar som kunde 

tillvaratas och under vilka omständigheter.171 

Under 1700-talet användes avrättade brottslingar för dissektioner, samt de 

som begått självmord och avlidna barn vars föräldrar inte var gifta. Att få 

kroppen öppnad och isärtagen kunde ses som ett straff. Men att dissekeras 

framställdes av anatomer som ett sätt att betala tillbaka vad som ansågs vara 

en moralisk skuld till samhället, genom att kroppen kom till nytta inom medi-

cinsk undervisning och i förlängningen även vid behandling av framtida pati-

enter. Efter att ha fått sin kropp isärtagen begravdes den dissekerade personen 

i vigd jord, vilket annars inte var ett alternativ för dessa kategorier av männi-

skor. Från 1700-talets andra hälft och under 1800-talet blev ytterligare en 

grupp socialt utsatta människor tillgängliga till dissektion: personer som avli-

dit inom fattigvården eller fängelser och vilkas begravning inte kunde be-

kostas med privata medel. Detta kan ses som ett svar på de medicinska fakul-

teternas krav på att få tillgång till fler kroppar till dissektion inom den mer 

praktiskt orienterade pedagogiken som utvecklades vid läkarutbildningarna, 

där studenters egna erfarenheter av dissektion värderades högre.172  

Även patienters döda kroppar hade en central plats i medicinsk undervis-

ning och forskning. Under 1800-talets första hälft blev obduktion ett viktigt 

                               
170 Ruth Richardsson, Death, Dissection, and the Destitute (London: Routledge & Kegan Paul, 
1987); Michael Sappol, A Traffic of Dead Bodies: Anatomy and Embodies Social Identity in 
Nineteenth-Century America (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2002). 
171 Åhrén, ”Museerna”, s. 133–135; Gustafsson, ”Anatomi”, s. 176–179. 
172 Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten, kapitel 2; Gustafsson, ”Anatomi”, 176–
179; Svanberg, Människosamlarna, s. 100–113. 
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inslag inom läkarutbildningen, då observationer som gjorts av levande patien-

ter kopplades ihop med iakttagelser av samma persons döda kropp. På så vis 

sågs både levande och döda patienter som en tillgång för att lära studenter hur 

man diagnosticerar och behandlar sjukliga tillstånd.173 Detta var dock ett in-

grepp som, liksom dissektion, inte alltid sågs med blida ögon av anhöriga: att 

skära i de döda kunde upplevas som stötande oavsett orsak.174 Kroppar och 

kroppsdelar som ansågs vara sjukliga, avvikande, eller normala tillvaratogs 

under dissektioner, obduktioner men även kirurgiska ingrepp, för att sedan 

prepareras och införlivas i medicinska samlingar. Till skillnad mot fördel-

ningen av olika kategorier avlidna till dissektion, var praktiken att tillvarata 

kroppar och kroppsdelar till preparat oreglerad under undersökningspe-

rioden.175 En viktig distinktion är att medan lik användes för dissektion i syfte 

att ge studenterna en förståelse av kroppens byggnad, obducerades avlidna 

patienter i syfte att ta reda på exempelvis om diagnoser som ställts när patien-

ten levde stämde, eller om dödsorsaken var okänd.176 Under 1920-talet samt 

1930-talet kom nya utredningar och förordningar, som befäste den gamla 

maktordningen där utsatta människors kroppar togs till dissektion. Dessa kom 

att gälla fram till 1973, då det nuvarande systemet med frivilliga donationer 

till medicinsk forskning och undervisning infördes.177 

Lagstiftningen kring de medicinska fakulteternas tillgång till lik av barn 

och vuxna var tydlig, men så var inte fallet med fosterkroppar. Genom under-

sökningsperioden var frågan om hur dessa skulle hanteras oreglerad. Levande 

födda barn skulle visserligen anmälas till folkbokföringen, men det fanns 

ingen allmänt gällande definition av vad levande född innebar. Bristen på re-

glering av hur fosterkroppar skulle tolkas, kategoriseras, dokumenteras samt 

hanteras framställdes som ett problem av bland annat läkare som intresserade 

sig för befolkningsstatistik. Exempelvis uppmärksammade Klas Linroth 

(1848–1926) att det varierade vilka kroppar som dokumenterades enligt kate-

gorierna ”dödfödd” och ”lefvande född” i födelseböckerna. Detta satte han i 

samband med faktorer som att bara levande födda barn kunde ärva och att 

kyrkolagen påbjöd att nyfödda barn som inte förväntades leva länge skulle få 

nöddop, vilket barnmorskor var skyldiga att administrera.178 Linroth menade 

att dessa faktorer var en orsak till att en kategorisering som levande född och 

därpå följande dokumentation skedde ”oaktadt de [fosterkropparna] icke äro 

viabla.” Detta innebar att för att räknas som levande måste det finnas potential 

att kroppens konstitution hade förutsättningar för överlevnad. Vidare noterade 

                               
173 Karin Johannisson, ”Kliniken”. 
174 Åhrén, Döden, kroppen och moderniteten, kapitel 2. 
175 Svanberg, Människosamlarna, s. 108. 
176 Karin Johannisson, ”Kliniken”. 
177 Annika Berg, Döda kroppar i vetenskapens tjänst: Om anatomiska dissektioner och utsatta 
människors rättigheter i 1920-talets Sverige (Uppsala: DIXI arbetsrapporter Nr. 4, Institutionen 
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178 Klas Linroth, ”Om de dödfödda i Stockholm”, Hygiea 54:2 (1892), s. 114–117. Linroth var 
sundhetsinspektör i Stockholm och engagerad i att förbättra hygien och hälsotillstånd i staden. 
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Linroth att han i journaler sett ”t. o. m. foster från förlossningar, hvilka ut-

tryckligen angifvas som aborter [missfall], döpta” och att som dödfödda do-

kumenterade sett exempel som ”äfven om de andats eller rört sig efter födel-

sen, saknat förmåga till sjelständigt lif.”179 Att fosterkroppar med så pass olika 

förutsättningar tolkades på varierande sätt ansåg han ställde till med oreda i 

befolkningsstatistiken. 

Dödfödda barn fick enligt lag begravas, men just oklarheten kring vilka 

kroppar som skulle kategoriseras som sådana resulterade i praktiker där fos-

terkroppar kunde nedläggas i vuxnas kistor eller svepas i askar som kilades in 

i kyrkomurar, eller lades på vindar och under golv.180 De fosterkroppar som 

inte omfattades av de varierande tolkningarna av ”levande född” blev en rest-

kategori, vilket var en faktor som möjliggjorde att embryologer kunde samla 

in och använda dem som forsknings- och undervisningsmaterial.181 Även un-

der senare tidsperioder finns det exempel på ambivalens kring hur livets bör-

jan skulle förstås. När abort på vissa indikationer legaliserades 1938 fick em-

bryologer tillgång till aborterade fosterkroppar som inte definierades som le-

vande födda barn, även om gränsdragningen kom att diskuteras.182 Det var 

först 1995 som användning av aborterade fosterkroppar för medicinskt bruk 

reglerades.183 

Lagstiftning, sociokulturella föreställningar och normer är förutsättningar 

för medicinens tillgång till kroppar. Samtidigt genererade användningen av 

samlingsobjekten kunskap som fick bäring på medicinsk vård. Efter hand bi-

drog även de embryologiska preparaten till kunskap som definierade fosterut-

vecklingens olika stadier. Samlingarna framhävdes av de medicinska fakulte-

terna som oundgängliga vetenskapliga och pedagogiska resurser, vilket legi-

timerade att alltfler kroppar och kroppsdelar samlades in. Liksom anatomerna 

påtalade bristen på lik till dissektion, framhölls kvinnors bäcken och foster-

kroppar som bristvaror av de obstetriker och embryologer som sökte bygga 

upp de obstetriska och embryologiska samlingarna i Uppsala. Speciali-

seringen ökade behovet av vissa typer av kroppar. Embryologernas behov av 

material var dock mindre reglerat, de kunde därför utveckla och använda sig 

av både informella och formella nätverk för insamling av fosterkroppar. Lag-

                               
179 Ibid., s. 116. 
180 Eva Londos, ”Om askegossen från Bringetofta och döda barns begravning”, Småländska 
kulturbilder 65 (1995), s. 48–54. 
181 Solveig Jülich & Helena Tinnerholm Ljungberg, ”Från medicinskt avfall till rättighetsinne-
havare: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige”, Tidskrift för genus-
vetenskap 40:3–4 (2019), s. 39. 
182 För en historisk studie av legaliseringen av abort, se: Lena Lennerhed, Historier om ett brott: 
Illegala aborter i Sverige på 1900-talet (Stockholm: Atlas, 2008). För användning av aborte-
rade foster för medicinsk forskning, se: Solveig Jülich, ”Fosterexperimentens produktiva hem-
lighet: Medicinsk forskning och vita lögner i 1960- och 1970-talets Sverige”, Lychnos (2018), 
s. 11–49. 
183 Jülich, ”Historier kring Tornbladinstitutet”. 
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stiftningen påverkade tillgången till döda kroppar, men den medicinska under-

visningens och kunskapsutvecklingens behov har också styrt lagstiftningen 

genom att de medicinska fakulteterna drivit igenom lagförändringar. 

Disciplinernas formering 

Faktorer som i vetenskapshistorisk forskning brukar framhållas som viktiga 

för formeringen av discipliner är mobiliseringen av resurser, som en professur, 

en institutionslokal, ett sammanhållet undervisningsprogram och profession-

ella möten som konferenser.184 Museisamlingar var också helt centrala för di-

sciplinernas formering och tilltagande specialisering under undersökningspe-

rioden, även om det varit mindre uppmärksammat i vetenskapshistorisk forsk-

ning.185 Vid Uppsala universitet var både obstetrik och embryologi tätt sam-

manlänkade med den äldre disciplinen anatomi, som de båda förgrenades ut 

från. Museet på den anatomiska institutionen kom även att vara en viktig plats 

för både den obstetriska samlingen och den embryologiska. 

Anatomi som medicinskt forsknings- och undervisningsämne etablerades 

relativt sent i Sverige. Vid Uppsala universitets medicinska fakultet inrättades 

en professur i anatomi 1774. Anatomiska dissektioner hade visserligen utförts 

tidigare, bland annat av Olof Rudbeck (1630–1702), men i begränsad omfatt-

ning.186 Utöver studiet av kroppens struktur innefattade anatomiämnet i Upp-

sala även kirurgi och obstetrik, vilka dock 1837 bröts loss till en egen profes-

sur.187 Detta var ett led i förändringsarbetet som den medicinska fakulteten 

drev i mitten av 1800-talet och som var kopplat till dispyten med Karolinska 

Institutet angående hur den medicinska undervisningen skulle ordnas.188 Sam-

tidigt var det en process som var parallell med den tilltagande specialiseringen 

inom medicinen i Europa och USA.189 

Kirurgi och obstetrik var sedan längre tid tillbaka praktiskt inriktade, i me-

ningen att de sågs som hantverk.190 Även om det nu fanns en professur i Upp-

sala, så saknades kliniskt underlag för studenterna att öva på.191 Det sedan bör-

jan av 1700-talet universitetsanknutna sjukhuset Nosocomium academicum, 

som vid tiden var beläget i det Oxenstiernska huset bredvid domkyrkan, hade 

                               
184 Se exempelvis: Anna Tunlid, Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i 
framväxten av svensk genetik (diss. Lunds universitet, 2004). 
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bara i begränsad utsträckning använts för den kliniska undervisningen i medi-

cin. I slutet av 1850-talet slogs det ihop organisatoriskt med länslasarettet, be-

läget i Ekermanska huset på andra sidan domkyrkan, i syfte att utöka patient-

utbudet. År 1859 inrättades Uppsalas första barnbördsklinik: ett fåtal säng-

platser för födande kvinnor i ett rum på Uppsala länslasarett. Där undervisade 

professorn i obstetrik och kirurgi, Carl Benedict Mesterton (1826–1889), lä-

karstudenter i förlossningskonst genom att förevisa de inlagda patienterna, 

både de normala förlossningarna och sådana som bedömdes som komplice-

rade. Utöver att användas till klinisk undervisning var inrättningen en del av 

fattigvården, dit kvinnor utan ekonomiska medel kunde söka sig.192 Medan 

kvinnor av högre samhällsklasser förlöstes och vårdades mot betalning i hem-

men, kunde alltså fattiga kvinnor få vård mot att tjänstgöra som undervisnings-

material.  

Mesterton var även den drivande parten i att medicinska fakulteten köpte 

in Magnus Retzius samling, som Mesterton beskrev som ”ett vigtigt hjelpme-

del vid den obstetriska undervisningen”.193 Som tidigare nämnts placerades 

den obstetriska samlingen i det anatomiska museet, vid tiden den medicinska 

fakultetens enda museum, som fanns i den anatomiska institutionsbyggnaden. 

Professorerna vid den medicinska fakulteten använde dessutom föreläsnings-

salen på den anatomiska institutionen.194 Samlingsföremålen var då nära till 

hands om och när de skulle användas för demonstration under föreläsningarna, 

vilket var ett viktigt inslag i det nya undervisningsidealet. Detta innebar att 

åskådningsmaterial, som preparat, var viktiga för att exempelvis lära läkarstu-

denterna hur de skulle diagnosticera levande patienter utifrån patologier som 

tidigare patienter avlidit av.195 

När det nya akademiska sjukhuset var färdigbyggt 1867 flyttades den obs-

tetriska kliniken dit. Inrättandet och utbyggnationen av kliniker medförde ett 

ökat patientantal.196 Utöver tillgång till fler patienter möjliggjorde inrättandet 

av klinikerna ett successivt ökande antal ingrepp i patienternas kroppar. Kej-

sarsnitt, som tidigare utförts i mycket begränsad utsträckning, började under 

1800-talets andra hälft bli vanligare. Fler typer av kirurgiska ingrepp genom 

buken på gravida kvinnor, som operationer av utomkvedshavandeskap, bör-

jade även utföras vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.197  

Den medicinska specialiseringen kring kvinnokroppen fortsatte över tid. 

Under slutet av 1800-talet förgrenades professuren i kirurgi och obstetrik vid 

Uppsala universitet. Kirurgi fick en egen lärostol medan obstetrik tillsammans 
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med gynekologi fick en. Den senare tillträddes av Otto Lindfors (1852–1909) 

år 189, som drev på att också gynekologi fick en egen klinik vid akademiska 

sjukhuset i Uppsala.198 Även om obstetrik framförallt var fokuserad på för-

lossningar och gynekologi på sjukdomar relaterade till kvinnors underliv 

fanns inte skarpa skiljelinjer dem emellan. Exempelvis utförde Lindfors 1901 

ett kejsarsnitt på den gynekologiska kliniken. Patienten diagnosticerades med 

en viss typ av förträngd bäckenform som härleddes till en höftskada i kvinnans 

barndom. Både kvinnan och barnet överlevde operationen. Lindfors publice-

rade fallbeskrivningen i Upsala läkareförenings förhandlingar och satte det i 

samband med två bäckenpreparat i Museum Obstetricum, vilka också hade 

kategoriserats utifrån den aktuella patologin,. Bäckenpreparaten beskrevs i 

text, med pelvimetriska mått och avbildades i fotografier som inkluderades i 

artikeln.199 Detta illustrerar hur den obstetriska samlingen användes som en 

resurs för klinisk praktik, men också hur obstetriker-gynekologen producerade 

ny kunskap genom att kombinera erfarenheter från ett samtida patientfall och 

samlingsföremål som vid den tidpunkten var ungefär femtio år gamla. Exemp-

let belyser även kopplingar mellan kliniken och museet. 

Till skillnad från obstetrik, som var orienterat mot mödravård, drevs em-

bryologi av vetenskapliga frågor kring evolutionsteori. Under 1800-talets mitt 

och andra hälft debatterades människans och djurens gemensamma utveckl-

ingshistoria vid lärosäten på den europeiska kontinenten.200 Även embryologi, 

tillsammans med histologi, växte fram ur den gamla disciplinen anatomi. Ed-

ward Clason, som vid tiden var prosektor vid den anatomiska institutionen i 

Uppsala, intresserade sig för histologi och införde det i undervisningen, lik-

som inrättade ett histologiskt arbetsrum under 1860-talet.201 För att fördjupa 

sig i topografisk anatomi, embryologi och histologi, samt för att se hur andra 

lärosäten organiserat sin undervisning och sina preparatsamlingar, åkte han på 

en studieresa till länder som Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien och Ös-

terrike 1869. Clasons plan var bland annat att studera embryologi för Wilhelm 

His, men blev starkt avrådd från detta av flera andra embryologer som han 

träffat vid resans tidigare anhalter, då de: ”antingen uttalat starka tvifvelsmål 

om riktigheten af dennes nya åsigter angående embryots aldra tidigaste ut-

veckling eller rent af (Stricker) förklarat dem falska.”202 Clason kom dock att 

besöka His längre fram i sitt reseschema och blev synnerligen imponerad av 

                               
198Ibid., s. 129–131. 
199 Otto Lindfors, ”Fall af skeft förträngdt, coxalgiskt bäcken, kejsarsnitt med lycklig utgång”, 
Upsala läkare förenings förhandlingar Ny följd 7 (1902), s. 196–204. 
200 Hopwood, Haeckel’s Embryos. 
201 Edward Clason, Hur’ bör man studera histologi? Föreläsning hållen vid vårterminens bör-
jan 1867 (Uppsala, 1868); Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, s. 216. 
202 Edward Clason, Reseberättelse: Öfver en studieresa för anatomiska, histologiska och em-
bryologiska studier (Uppsala, 1873), s. 9. 
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hans metod för att studera fosterutvecklingen genom framställning av vaxmo-

deller.203 Efter sin hemkomst var Clason drivande i utökningen av de anato-

miska samlingarna, men kom inte att ägna sig åt embryologisk forskning.204  

Som nämnts tidigare genomgick den anatomiska institutionen en renove-

ring och byggdes ut under 1880-talet, då även samlingarna i det anatomiska 

museet organiserades om. Det anatomiska museet fick en större sal och tre 

mindre rum, varav ett huserade Museum Obstetricum men även den anato-

miska institutionens bäckenben. Den anonyme skribenten och tidigare studen-

ten, som i den populärmedicinska tidskriften Eira beskrev sin rundvandring i 

den ombyggda anatomiska institutionen, noterade att ”af ofullgångna foster 

finnas relativt få” i museet men att däremot ”konstgjorda preparat från embry-

onalperioden finnas derjemte i förstorad skala rätt rikligt”.205 Dessa vaxmo-

deller hade köpts in av Clason under hans studieresa.206 

Även August Hammar, som arbetat som lärare i histologi vid den anato-

miska institutionen sedan 1886, kom liksom Clason att studera embryologi för 

His. Hammar åkte på sin studieresa under hösten 1892. Under vistelsen lärde 

han sig den nya metoden för att själv framställa vaxmodeller och tog fasta på 

His inställning om att ett stort urval fosterkroppar var nödvändiga för att bed-

riva embryologisk forskning. Visserligen hade Clason skapat den embryolo-

giska samlingen vid den anatomiska institutionen, men det var Hammar som 

kom att expandera den. En extra ordinarie professur i anatomi med särskilt 

ansvar för histologi och embryologi inrättades 1894 och tillträddes av Ham-

mar. Några år senare efterträdde han Clason som professor, men behöll fokus 

på sina tidigare ansvarsområden histologi och embryologi.207  

Etableringen av respektive samling var central för formeringen av discipli-

nerna obstetrik och embryologi, men specialiseringen drev även på forme-

ringen av samlingarna. För obstetriken var kliniken viktig, medan det histolo-

giska laboratoriet spelat en avgörande roll för embryologin. Dessa discipliner 

ingick i det större organisatoriska sammanhanget som utgjordes av den medi-

cinska fakulteten, vilken fungerade som ett kollegium. Bland annat var Upsala 

läkareförening kopplad dit och på sammanslutningens möten diskuterades fall 

från klinikerna och forskning som gjorts i samlingarna och fallbeskrivningar 

publicerades i föreningens tidskrift.  

Runt sekelskiftet 1900 var embryologisk kunskap osäker och kontroversi-

ell. För att vinna legitimitet tog embryologer plats som experter i frågor kring 

reproduktion i den framväxande populärvetenskapliga marknaden, inom vil-

ken professorer kommunicerade forskningsrön i sammanhang utanför univer-

                               
203 Ibid., s. 26–27. 
204 För Clasons undervisning och forskningsintressen, se: Svanberg, Människosamlarna, s. 86–
91. 
205 Sign. Verus, ”Bref från Upsala (till Eira)”, Eira 11 (1887), s. 51. 
206 ”Program för rectors-ombytet”, Upsala universitets årsskrift 11 (1871), s. 13.  
207 Martin Wrete, ”J. Aug. Hammar”, Kungl. Vetenskapssocietetens årsbok 9 (1946), s. 23–24. 
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sitetssfären. Exempelvis publicerade de pedagogiska skrifter anpassade för lä-

sare utan akademisk utbildning, föreläste och höll sommarkurser. 208 Detta kan 

förstås som en offentlig vetenskap, inom vilken kunskap om fenomen som 

fosterutvecklingen, rörde sig mellan olika sammanhang och användes av en 

rad aktörer.209  

Mödravårdens utbyggnad 

Från slutet av 1600-talet tog den statliga medicinen ett allt större grepp om 

sjukvården i landet, inklusive mödravården. Fram till 1680-talets andra hälft 

hade skötseln av förlossningar varit oreglerad och ansvarats för till stor del av 

kvinnor som själva fött barn. Det fanns dock undantag: yrkesbarnmorskor ut-

bildade vid vårdinrättningar utomlands och som var knutna till hovet.210 Col-

legium medicum – en organisation som grundats 1663 och som översåg rikets 

medicinalväsende – tog fram bestämmelser över förlossningsverksamheten, 

vilket innebar att den statligt styrda medicinen började ta ett grepp om områ-

det. Ett lärlingssystem och examination för blivande barnmorskor infördes 

och administrerades av läkare. Detta var dock synnerligen symboliskt, då det 

vid tiden bara fanns strax över tjugo läkare i landet. Under 1700-talet stärktes 

barnmorskeutbildningen genom läkarledd undervisning och utgivningen av 

barnmorskeläroböcker författade på svenska.211  

Under århundradets andra hälft kom även läkarstudenter att få undervisning 

i hur man förlöser kvinnor, först vid en klinik med ett par sängar som inrätta-

des vid Serafimerlasarettet och sedan vid Allmänna barnbördshuset, båda i 

Stockholm. Detta var en del av fattigvården (liksom en möjlighet till anonym 

förlossning för alla som önskade det). Men det fanns alltså ytterligare en di-

mension: utblottade kvinnor som sökte sig till klinikerna fick gratis vård men 

i gengäld blev de i rollen som patienter undervisningsmaterial. I förlängningen 

var statens ambition med den begynnande mödravården att tillgodose det mer-

kantilistiska behovet av befolkningstillväxt. Tabellverket, som skapats 1749 

och var en statistisk sammanställning som baserades på information från kyrk-

böckerna, visade på sjunkande tillväxtsiffror. Under den här perioden fanns 

                               
208 Annika Berg, Samhällets anatomi: Om de svenska anatomiprofessorernas utåtriktade verk-
samhet 1900–1945, (D-uppsats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 
2003); Jülich, ”Historier kring Tornbladinstitutet”. 
209 Jülich, Skuggor av sanning; Ekström (red.), Den mediala vetenskapen. 
210 Kirsi Vainio-Korhonen, De frimodiga: Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-
talet, översättning Camilla Frostell (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016), 
s. 9–11. 
211 Romlid, Makt, motstånd och förändring, kapitel 2 och 3; Paulsson Holmberg, Onaturlig 
födelse. Med statligt kontrollerad medicin syftar jag på medicinsk utövning som var sanktion-
erad av statliga institutioner. För en övergripande analys av statlig medicin kontra folkmedicin, 
se: Sofia Ling, Kärringmedicin och vetenskap: Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige 
omkring 1770–1870 (diss. Uppsala universitet, 2004). 
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en stor barnadödlighet och att stävja dödsfall i samband med förlossningar var 

en del i det förebyggande arbetet för att skapa en arbetsför befolkning.212  

Obstetriker ledde undervisningen och från start fanns en hierarkisk relation 

mellan barnmorskan och läkaren. Den förstnämnda förväntades övervaka för-

lossningar som förlöpte normalt och den senare de som var komplicerade. Ma-

joriteten av de födande kvinnorna genomgick sina förlossningar i hemmet, 

men de svåra fallen uppmanades att om det gick ta sig in till barnbördshus. I 

början av 1800-talet fick barnmorskor möjligheten att ta instrumentexamen, 

vilket innebar att gå en kurs i användningen av de förlossningsinstrument som 

skulle användas om barnet inte kunde komma ut. Eftersom det fanns fler barn-

morskor än provinsialläkare, det vill säga statsanställda läkare som ansvarade 

för regioner i landet, ansågs det viktigt att även barnmorskor skulle kunna an-

vända trubbiga och skarpa instrument, men endast om ingen läkare fanns att 

tillgå.213 Genom hela 1800-talet fanns dock inte tillräckligt med varken barn-

morskor eller läkare för att övervaka varje förlossning, utan i praktiken var det 

ofta lokala hjälpkvinnor som närvarade.214  

Barnmorskeutbildningar grundades även i Lund och Göteborg. I Lund var 

den lokalt utformad och de utexaminerade barnmorskorna hade en förutbe-

stämd socken i Skåne att praktisera i. Denna undervisningsanstalt fanns kvar 

genom hela 1800-talet, men lades ner 1908.215 Det fanns även en barnmorske-

utbildning som inrättades 1856 vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.216 

Undervisningsanstalterna, liksom de i städerna och på landsbygden praktise-

rande barnmorskorna och läkarna, var delar av mödravårdens infrastruktur. 

Genom hela 1800-talet var det få som förlöstes på klinikerna, majoriteten 

födde i hemmen. Runt 1900 började dock förlossningshem som drevs av pri-

vatpersoner, barnmorskor, läkare och kommuner att grundas och barnbörds-

avdelningar instiftas på länslasarett. Vid 1940 hade ett skifte skett, då strax 

över hälften av förlossningarna skedde på barnbördsavdelningar.217 

                               
212 Yvonne Hirdman, ”Allmänna Barnbördshusets 200 åriga utveckling i ett socialhistoriskt 
perspektiv”, i Lennart Lindgren (red.), Allmänna barnbördshuset 200 år: 1775–23/6 1975 
(Stockholm: Allmänna barnbördshusets direktion, 1975), s. 52–58; Karin Johannisson, Det 
mätbara samhället: Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa (Stockholm: Norstedts, 
1988). 
213 Romlid, ”Swedish Midwives and Their Instruments in the Eighteenth and Nineteenth Cen-
turies”, s. 38–60. 
214 Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren: Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 
1870–1920 (diss. Stockholms universitet, 1996), s. 44–46. 
215 Ibid., s. 212–213. 
216 Ulrika Lagerlöf Nilsson, ”Barnmorskan som statens tjänarinna: Barnmorskeyrkets profess-
ionaliseringsprocess under 1800-talets senare hälft i Göteborg”, i Jan Christensen et al. (red), 
Göteborg genom tiderna: Nedslag i stadens sociala och politiska historia (Göteborg: Daidalos, 
2021), s. 635–662. 
217 Maria J. Wisselgren, Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet: Förlossnings-
vårdens institutionalisering i Sundsvall 1900–1930 (diss. Umeå universitet, 2005), kapitel 3. 
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Mödravården var en förutsättning för att kroppar och kroppsdelar skulle 

kunna samlas in till de obstetriska och embryologiska samlingarna, men sam-

lingarna var även värdefulla pedagogiska resurser som användes för att träna 

blivande läkare i hur komplicerade förlossningar skulle hanteras. Som jag 

lyfte fram i ”Metod och material” fanns få fosterkroppar från de tidiga ut-

vecklingsstadierna i den embryologiska samlingen runt 1890. Trettio år senare 

innehöll den dock preparat av drygt 140 fosterkroppar. Samtidigt som Ham-

mar började expandera samlingen etablerades fler kliniker, bland annat den 

gynekologiska vid det akademiska sjukhuset i Uppsala vilket underlättade till-

gången till fosterkroppar via Hammars kollegor som arbetade vid klinikerna.  

Sammanfattande reflektion 

Denna kontextualisering bidrar med en fördjupad förståelse för de specifika 

historiska sammanhang inom vilka den dåtida medicinen samlade in och för-

vandlade kroppsdelar från kvinnor och fosterkroppar till samlingsobjekt med 

olika användningsområden. Samspelet mellan lagstiftning, disciplinernas for-

mering och mödravårdens utbyggnad möjliggjorde de obstetriska och embry-

ologiska samlingarnas tillkomst, samtidigt som samlingarna motiverades av 

vårdpraktiker och större samhällsfrågor kring reproduktion. 



 73 

Abstracts delstudier 

I. ”’Pelves of various nations’: Race and sex in a mid-nineteenth-

century obstetric collection” 

 

Detta är ett antologikapitel som föreligger i manusform och kommer ingå i 

Solveig Jülich (red.), Medicine at the borders of life: Fetal research and the 

emergence of ethical controversy in Sweden. Manus för antologin är inskickat 

för granskning. 

Abstract 

In the first half of the nineteenth century, anatomists in Europe and the United 

States collected skulls and other body parts in order to investigate racial dif-

ferences by the means of comparison. Many of these human remains derived 

from colonial contexts, collected through global scientific networks. This 

study examines how Magnus Retzius, an obstetrician based in Stockholm and 

brother of prominent anatomist Anders Retzius, mobilized social networks in 

order to create a privately owned obstetrical collection, containing female pel-

vis specimens categorized according to race and nation. While previous schol-

arship has investigated the making of Anders Retzius’ collection of skulls at 

the Karolinska Institute, his brother’s collection and the relations between the 

two are less known. The author demonstrates that Magnus Retzius’ collection 

emerged within the context of Swedish nation-building during the first half of 

the nineteenth century, and shows how the pelvis specimens in the collection 

materialized intersecting concepts of sex and race. These concepts, in turn, 

were used to construct the notion of a “Swedish people” with a shared past. 

Furthermore, the chapter sheds light on tensions between the Retzius brothers’ 

collections, and how they influenced ideas about sex and race. 

 

Keywords: obstetrical collection, nineteenth century, ideas about sex and race, 

Retzius, pelvis specimens 
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II. ”From patient to specimen and back again: Radical surgeries 

and pelvic pathologies in the Museum Obstetricum” 

 

Detta är en artikel som är publicerad i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdoms-

historia 2020. 

Abstract 

Pelvis specimens, casts thereof, and obstetrical instruments are dispersed 

among museums connected to Uppsala University. These collection objects 

were once part of a specialized unit at the medical faculty – the Museum Ob-

stetricum. Contributing to the growing scholarship on medical collections, this 

article deals with the museum’s formation in the mid-nineteenth century. It 

examines the motivations for the doctor-collectors who acquired the objects 

and how they framed their intended usage, as well as uncovering the circum-

stances of acquiring pelvis specimens. The collection is situated at the inter-

section of the contemporary medical interest in pathological conditions and 

the infrastructure of maternity care. To analyse the knowledge produced 

through the Museum Obstetricum, the concept of co-production is employed, 

which stresses that society and medicine are interlaced in the making of med-

ical knowledge. Moreover, it focuses the analytical lens on the interplay be-

tween the collection and obstetrical practices of managing obstructed labours, 

such as the caesarean section. In addition, the metaphor of collections as li-

braries assists the analysis of how knowledge is stored, transferred and used. 

Drawing on collection objects, archival texts, and medical publications, this 

article sheds light on aspects such as framings of consent and tensions between 

saving lives and acquiring new pelvis specimens, as well as the question of 

who the save: the woman or the fetus. 

 

Keywords: obstetrical collections, caesarean section, nineteenth century, co-

production, Sweden 
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III. ”’The precious material’: Obtaining human fetal bodies for 

an embryological collection at Uppsala University, ca 1890–

1930” 

 

Detta är en artikel som är publicerad online via Scandinavian Journal of His-

tory.  

Abstract 

In the late nineteenth century, anatomists at Uppsala University took an inter-

est in embryology, that is, fetal development from conception to birth. In order 

to conduct embryological research, fetal bodies from all stages of develop-

ment were needed, but difficult to obtain. By building connections with med-

ical professionals – such as midwives, physicians, and obstetrician-gynaecol-

ogists – who had access to pregnant and laboring women, the anatomists at 

Uppsala University were able to assemble the raw material for their research. 

However, the various professions involved, and the female patients, had dif-

ferent understanding of what fetal bodies meant and how to manage them. By 

exploring three contexts of collecting fetal bodies – miscarriages, surgeries to 

address ectopic pregnancy, and the birth of deviant bodies – this study draws 

attention to the social processes of knowledge production. It highlights the 

plethora of meanings ascribed to fetal bodies; underscores that these meanings 

were underpinned, as well as affected, by understandings of pregnancy; and 

argues that medical knowledge of reproduction was produced in the dynamic 

relations between the embryological collection and medical practice. 

 

Keywords: Embryological collection, maternity care, knowledge production, 

reproduction, Sweden 
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IV. ”Att lära sig se embryologiskt: Samlingsobjekt i forskning 

och pedagogiska kontexter 1870–1920”  

 

Detta är en artikel som är under revidering i Scandia.  

Abstract 

In 1899, August Hammar, professor of anatomy at Uppsala University, taught 

a summer course on the development of the chicken in the egg. The partici-

pants – who were schoolteachers – learnt about fetal development through a 

range of pedagogical aids: fetal preparations, sketches, and wax models, but 

also by preparing specimens themselves. The course took place in a time when 

a biological view of life gained influence in broad society. This paper analyses 

how the embryological view of development was established in Sweden, by 

examining the formation and uses of the embryological collection at Uppsala 

University in the second half of the nineteenth century, as well as investigating 

how it was introduced to wider audiences in the early twentieth century. The 

paper show how Hammar communicated embryological knowledge about 

“the fetus” to audiences who had not studied at University, via pedagogical 

publications, as well as summer courses held under the theme of health edu-

cation. Furthermore, it is highlighted that embryology was formally included 

in the school curriculum, for which embryological practices were used in the 

education of pupils. Moreover, the uses of embryological knowledge by vari-

ous actors for different purposes are highlighted. By utilizing sources such as 

collection objects, pedagogical/research publications and images, as well as 

archival texts, this study demonstrates how a biological view of life was es-

tablished at Uppsala University and in broader society. 

 

Keywords: embryological collection, popular science, embryology, Sweden, 

Uppsala University 
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Avslutande diskussion 

Denna avhandling har undersökt produktionen och kommunikationen av me-

dicinsk kunskap genom de obstetriska och embryologiska samlingarna vid 

Uppsala universitet omkring 1830–1930. Med utgångspunkt i ett brett kun-

skapsbegrepp har jag utforskat hur fosterkroppar och reproduktiva organ från 

kvinnor samlades in och förvandlades till samlingsföremål som användes för 

forskning, undervisning och medicinsk praktik men även inom läroverkens 

verksamhet. Genom bevarade samlingsföremål, arkivhandlingar och publikat-

ioner har studien analyserat de komplexa kunskapsprocesser och heterogena 

aktörskategorier som var involverade i samlingarnas tillkomst, uppbyggnad, 

användningar och förmedlingar.  

Frågeställningarna har varit flera: I vilka samlingar vid Uppsala universitet 

ingick preparat och modeller av fosterkroppar och bäcken från kvinnor? Från 

vilka sammanhang hämtades de kroppar som gjordes till samlingsföremål och 

vilka var motiven till samlingarnas tillkomst? Hur och var förvandlades krop-

parna till medicinska och pedagogiska objekt? Vilken medicinsk kunskap pro-

ducerades genom samlingarna? Hur användes denna kunskap och för vilka 

syften? Vilka aktörer var involverade i samlingarnas tillkomst, uppbyggnad 

och användningar? 

I fyra delstudier har jag undersökt Uppsala universitets samlingar som 

materialiseringar av medicinsk kunskap: två har behandlat en obstetrisk sam-

ling och två en embryologisk samling. Jag har visat att aktörer som obstetriker, 

embryologer, barnmorskor, patienter och präster var involverade i forme-

ringen och användningarna av de obstetriska och embryologiska samlingarna. 

Att de sociala nätverk och sociala världar som dessa aktörer tillhörde påver-

kade förståelsen av kropparna som gjordes till samlingsobjekt har uppmärk-

sammats, liksom att spänningar kunde uppstå när olika aktörer tolkade deras 

materialitet. Dessa aktörer producerade ett brett spektrum av medicinsk kun-

skap om reproduktion. Det rörde sig om utökad expertis vad gäller hanteringen 

av komplicerade förlossningar, samt om graviditet likväl som normal och ab-

normal fosterutveckling. Därtill producerades konstruktioner av ras, nation 

och kön. Dessutom har jag visat att den embryologiska samlingen användes 

för att kommunicera en biologisk syn på livet till publiker utanför universite-

tet, såsom skollärarinnor och gymnasieelever. På så sätt konstituerade embry-

ologi en offentlig vetenskap.  
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Obstetriska och embryologiska samlingar har tenderat att undersökas var 

för sig. Min studie visar på betydelsen av att analysera dem tillsammans: sam-

lingarna samproducerade varandra, liksom kategorierna de representerade, 

såsom den gravida och födande kvinnan samt fostret. 

Ett materialitetsperspektiv har varit centralt för att kunna utforska de idag 

fragmenterade samlingarnas historier. De bevarade samlingsföremålen har ut-

gjort ledtrådar till deras tidigare innebörder och genom att följa ledtrådarna 

har jag kontextualiserat dem med hjälp av skriftliga och visuella källor. Jag 

har därmed visat hur användningen av samlingsföremål som källkategori till-

sammans med texter, bilder och arkivhandlingar kan bidra till en mångfacet-

terad historisk analys av medicinska museer, samlingar och kunskapsprodukt-

ion.  

I denna avslutande del diskuterar jag undersökningens övergripande resul-

tat i relation till tidigare historisk forskning om medicinska samlingar och 

samlingsföremål.  

Samlingarna som kunskapsformer 

I tidigare forskning om kunskapens platser under 1800-talet har klinikens fö-

delse och uppkomsten av laboratoriet stått i fokus, medan anatomiska sam-

lingar beskrivits som en föråldrad kunskapsform, vilken ersattes av undervis-

ning vid sjuksängen, dissektioner, praktisk träning och laboratorieforskning. 

Museologiskt insamlande, beskrivningar och kategoriseringar sägs ha lämnat 

plats för ett nytt experimentellt förhållningssätt. Men denna historieskrivning 

har alltmer kommit att problematiseras av forskare som visat att anatomiska 

samlingar och en analytisk, museibaserad kunskapsform fortsatte att spela en 

viktig roll inom forskning och undervisning under hela 1800-talet och en bit 

in på 1900-talet. Snarare än att försvinna multiplicerades samlingsföremål och 

museer vid medicinska och vetenskapliga institutioner och lärosäten i Europa 

och USA. 

Detta gäller i hög grad de obstetriska och embryologiska samlingarna vid 

Uppsala universitet, vilka upplevde en glansperiod mellan 1830 och 1930. An-

talet preparat som infogades i samlingarna ökade och mycket pengar, tid och 

plats investerades i deras uppbyggnad. Samlingarna var centrala resurser i eta-

bleringen av obstetrik och embryologi som nya vetenskapliga discipliner. Uni-

versitetet använde sig av Museum Obstetricum för att stärka sin profil som 

ledande medicinskt kunskapscentrum, inte minst i relationen till rivalen Ka-

rolinska Institutet. 

Under museimedicinens era användes samlingarna i Uppsala på flera olika, 

men överlappande, vis för att producera kunskap. För det första känneteckna-

des användningen av Magnus Retzius obstetriska samling av ett naturhisto-

riskt förhållningssätt som dominerades av insamling, beskrivning, samt kon-

struktion av taxonomier och kategorier. Denna samling av bäcken, som kate-

goriserades i termer av ras, nation och kön bidrog till att skapa föreställningar 
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om ”det svenska folket”. Även det faktum att Magnus Retzius ägde och sålde 

den samling av preparat som delvis samlats in genom Karolinska Institutets 

kliniker var typisk för en äldre naturhistorisk tradition i vilken enskilda indi-

vider var drivande i tillkomsten av kuriosakabinett och privata samlingar. 

På samma gång var, för det andra, Uppsala universitets inköp av Magnus 

Retzius samlingsföremål och formeringen av Museum Obstetricum en mani-

festation av ett analytiskt kunskapsideal. Denna nya kunskapsform innebar att 

kroppens vävnader och strukturer förstods som beståndsdelar i ett system vilka 

analyserades i relation till varandra. I Museum Obstetricum kom detta till ut-

tryck genom betoningen på dess större mängd material i form av bäckenpre-

parat och modeller som kunde användas till jämförande studier. Samlingarnas 

karaktär av prestigefyllda forskningsresurser möjliggjorde att den medicinska 

fakulteten kunde ta ett tydligt steg bort från den tidigare idealistiska prägeln 

och mot ett mer samtida, vetenskapligt ideal.  

När den embryologiska samlingen i Uppsala formerades var det vetenskap-

liga idealet väl etablerat. Samlingen hade visserligen också drag av den äldre 

naturhistoriska kunskapsformen, då kroppar som införlivades i samlingen be-

skrevs och kategoriserades. Men de histologiska metoderna och modelle-

ringen i vax präglades i större utsträckning av det analytiska idealet, då prepa-

raten analyserades i relation till varandra och till publicerade seriella repre-

sentationer av fosterutveckling. Den kunskap som producerades i det histolo-

giska laboratoriet var också av analytisk karaktär. Exempelvis producerade 

forskare och studenter i Uppsala kunskap om specifika typer av sammanvuxna 

tvillingar och utomkvedshavandeskap genom preparat. Framväxten av det hi-

stologiska laboratoriet vid den anatomiska institutionen i Uppsala innebar 

alltså inget radikalt brott mot den analytiska museimedicinen. 

Samlingarnas specificitet 

De obstetriska och embryologiska samlingarna i Uppsala var en del av musei-

medicinens glansperiod men hade samtidigt sina specifika förutsättningar och 

kännetecken. Liksom inom den sedan länge etablerade disciplinen anatomi 

motiverades behovet av döda kroppar med att dessa framväxande discipliner 

behövde dem som material för kunskapsuppbyggnad. Tillgången till kroppar 

framhölls av den medicinska fakulteten i Uppsala som alltför begränsad och i 

takt med specialiseringen under 1800-talets mitt betonades behovet än mer. 

Under samma tid befäste obstetrikerna sin roll som experter på komplicerade 

förlossningar och mödravården byggdes ut, vilket även gav dem större möj-

lighet att tillvarata kroppsdelar från avlidna patienter. Men de kroppar som 

embryologin behövde var annorlunda än anatomins och obstetrikens. Det 

gjorde nya strategier nödvändiga. Å ena sidan reglerades inte fosterkroppar av 

lagstiftning, å andra sidan hade embryologerna inte direkt tillgång till kvinnors 

avslutade graviditeter. Därför inledde embryologerna samarbeten med medi-

cinska professioner som verkade inom mödravården.  
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För obstetriker utgjorde samlingarna en länk mellan kliniska erfarenheter 

och framtida patientfall. När kvinnor avled i sviterna av komplicerade förloss-

ningar och sedermera obducerades tillvaratogs i flera fall deras bäcken och 

inkorporerades i den obstetriska samlingen. Därmed kunde samlingens inne-

håll utökas och inkludera ett större urval av olika bäckenformer som obstetri-

ker kunde påträffa i sin praktik. På så sätt ökade samlingens användbarhet som 

resurs att konsultera i behandlingen av framtida patientfall. 

För embryologer var däremot inte kopplingarna mellan specifika preparat 

och patientfall viktiga, utan de var framförallt intresserade av ”fostret” i sig 

och inte de kvinnliga patienterna. I den embryologiska samlingen fanns fos-

terkroppar från olika utvecklingsstadier och med varierande patologier, som 

olika typer av sammanvuxna tvillingar. Dessa preparat användes som material 

för att besvara frågor om organs normala utveckling och hur missbildningar 

uppstod. Forskarna hämtade preparat från samlingen som undersöktes i bland 

annat det histologiska laboratoriet, där även vaxmodeller framställdes utifrån 

preparaten. Modellerna införlivades sedan i den embryologiska samlingen, så 

att andra forskare och studenter skulle kunna konsultera dem i framtiden. Så-

väl hela foster, som snittserier och vaxmodeller fotograferades eller tecknades 

av och användes i vetenskapliga och populära publikationer. 

De specialiserade professionerna obstetrik och embryologi var avhängiga 

varandras kunskap och yrkesutövning. Obstetriker utökade och befäste sin roll 

som auktoriteter på den gravida och födande kvinnan genom att ta hjälp av 

embryologisk forskning om fosterutveckling, medan embryologer i sin tur var 

beroende av samarbete med obstetriker som försåg dem fosterkroppar, an-

tingen genom egen praktik eller genom förmedling av kontakt med barnmors-

kor. De obstetriska och embryologiska samlingarnas vägar korsades i det ana-

tomiska museet. Aktörer verksamma vid den medicinska fakulteten använde 

samlingarna som resurser i forskning och undervisning, vilket i sin tur fick 

bäring på de sammanhang som kropparna hämtades från. Med andra ord 

samproducerade samlingarna varandra: de representerade kunskap om den 

gravida och födande kvinnan samt fostret. Konceptualiseringen av dessa ka-

tegorier konstituerade i sin tur varandra. 

Denna samproduktion genom samlingar har belysts på flera sätt. Anders 

Retzius kraniesamling – som han byggde upp vid Karolinska Institutet och 

använde till rasforskning genom jämförande studier – är välkänd sedan tidi-

gare. Bäckenpreparaten i hans bror Magnus Retzius obstetriska samling har 

dock aldrig uppmärksammats i historisk forskning. Min studie visar hur brö-

derna Retzius samlingar, där kraniet och mannen stod i centrum i den ena me-

dan bäckenet och kvinnan var fokus i den andra, tillsammans materialiserade 

kategorierna kön, ras och nation. Genom beskrivning och kategorisering av 

samlingsobjekten gjordes kategorierna till materiella medicinska kunskapsob-

jekt. På så vis producerades dessa kategorier genom samlingarna och i relation 

till varandra. 
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Materialiseringar av obstetrisk och embryologisk kunskap 

De obstetriska och embryologiska samlingarna materialiserade kunskap om 

graviditet, förlossning och fosterutveckling – kunskapsfält som obstetrikernas 

och embryologernas epistemiska auktoriteter var grundade i. Liksom bibliotek 

var samlingarna och deras föremål manifestationer av samlad kunskap om 

olika typer av patologier, raser och utvecklingsstadier som kunde konsulteras 

för skilda syften och frågeställningar. 

Föreställningar om graviditet har förändrats över tid och embryologiska 

samlingar har varit en del i detta. Praktiker och föremål materialiserade för-

ståelsen av fosterutvecklingen som en morfologisk process och var avgörande 

för att producera det embryologiska synsättet. ”Fostret” skapades i samband 

med att det gjordes till medicinskt och pedagogiskt objekt. Tidigare forskning 

har visat att embryologisk kunskapsproduktion var beroende av uppbyggna-

den av nationella såväl som internationella nätverk, men hittills har Uppsala 

universitets roll inte varit så känd. I min studie har jag belyst hur Edward Cla-

son och August Hammar ingick i dessa nätverk. Bland annat åkte de på inter-

nationella studieresor för att tillägna sig forskningstekniker och ta del av nya 

rön. Jag har visat att embryologisk kunskap producerad i Uppsala bidrog till 

internationell kunskapsutveckling, exempelvis genom Hammars publicering 

av vaxmodeller genom Ziegler-studion och artiklar som redogjorde för hans 

forskningsresultat i tyska såväl som amerikanska tidskrifter.  

Svenska anatomers och embryologers populärvetenskapliga aktiviteter 

kring 1900-talets början har uppmärksammats tidigare. Användningen av fos-

terpreparat för undervisning i embryologi vid läroverken har dock hitintills 

förblivit outforskad. I min studie visar jag på undervisningens förbindelse med 

den embryologiska samlingen i Uppsala. Samtidigt som embryologer sökte 

svar på den tidiga fosterutvecklingens process framhöll de sin expertis i för-

medlingen av embryologisk kunskap i sammanhang utanför den vetenskapliga 

sfären. Genomslaget för den embryologiska synen på fosterutveckling i sam-

hället gav därmed legitimitet åt embryologin som disciplin.  

Denna materialisering av obstetrisk och embryologisk kunskap inbegrep en 

heterogen uppsättning aktörer med koppling till olika områden. Obstetriker 

och embryologer var beroende av sociala nätverk för att få tillgång till kroppar 

att inkorporera i samlingarna. Barnmorskor och provinsialläkare, som hade 

hand om gravida och födande kvinnor tog tillvara fosterkroppar från avbrutna 

graviditeter och skickade dem till obstetriker och embryologer. Inom de sam-

manhang som kropparna hämtades från fanns dessutom flera aktörsgrupper, 

exempelvis de kvinnliga patienterna. Vidare var tekniska biträden och prepa-

ratorer verksamma på den anatomiska institutionen och de framställde många 

av de preparat som kom att införlivas i framförallt den embryologiska sam-

lingen. Studenter och professorer inom andra discipliner vid den medicinska 

fakulteten använde samlingarna som forskningsmaterial. Men även aktörs-
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grupper som inte var kopplade till den medicinska sfären deltog i kunskaps-

produktionen genom insamling och användning. Det rörde sig exempelvis om 

naturforskare, konsuler, präster, lärarinnor och skolelever. Dessa relationer 

mellan samlingarna och aktörer kunde vara asymmetriska, det vill säga hie-

rarkiska på olika sätt. Obstetrikerna och embryologerna var män som gjorde 

anspråk på rollen som experter på kvinnors kroppar. Läkare var överordnade 

barnmorskor, men barnmorskor var den medicinska profession som framför-

allt tog hand om gravida och födande kvinnor. 

Olika aktörskategorier representerade olika sociala världar, vilket i förläng-

ningen påverkade hur betydelser som tillskrevs kroppar materialiserades. Fö-

reträdare för sociala världar som embryologer, obstetriker, barnmorskor och 

präster tolkade kroppar och kroppsdelar utifrån sina förståelseramar. Ibland 

kunde det finnas spänningar mellan de betydelser som tillskrevs exempelvis 

fosterkroppar, i andra fall sammanföll de. Kropparna blev gränsobjekt, vars 

betydelse förstods, förhandlades och omtolkades i olika kontexter. När foster-

kroppar och bäcken från kvinnor införlivades i de obstetriska och embryolo-

giska samlingarna blev deras betydelse som medicinska och pedagogiska ob-

jekt i en mening fixerade. Men sett över en längre tidsperiod framgår att dessa 

innebörder var under kontinuerlig förändring. 

 

*** 
 

Kring mitten av 1900-talet hade samlingar med preparat, modeller och instru-

ment blivit allt mindre relevanta för medicinsk forskning och undervisning. 

Samlingarnas marginaliserade betydelse har förklarats med hänvisning till så-

väl institutionella omorganisationer som genomslaget för nya kunskapsideal. 

I ett svensk sammanhang har historisk forskning visat att Karolinska Institu-

tets anatomiska samlingars roll som resurs inom medicin i stort sätt var över-

spelad vid 1940-talet, vilket förklarats med att experimentalismens kunskaps-

ideal tagit över.218 Uppsalas anatomiska institutions samlingar framhölls fort-

farande som viktiga tillgångar runt 1930, då det fanns planer på att bygga ett 

större anatomiskt museum. Detta kom dock inte att förverkligas, utan istället 

lades de ekonomiska medlen på att bygga den histologiska institutionen. Från 

1950-talet och framåt nämndes inte längre samlingarna i det anatomiska mu-

seet av institutionens företrädare. Istället packades samlingarna ner i lådor och 

de gamla museirummen fick ge plats åt ett laboratorium.219 I Lund gick den 

embryologiska preparatsamlingen ett liknande öde till mötes.220  

Samma mönster kan urskiljas vad gäller de obstetriska och embryologiska 

samlingarna i Uppsala. Från 1900-talets mitt kom samlingarna att ses som 

lämningar av det förflutna, vilka inte längre behövdes inom den medicinska 

                               
218 Åhrén, ”Museerna”, s. 167–168. 
219 Svanberg, Människosamlarna, s. 81–83. 
220 Jülich, ”Historier kring Tornbladinstitutet”. 
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kunskapsutvecklingen. Liksom föremålen kom deras informationsbärande sy-

stem, framförallt kataloger, att spridas mellan olika instanser. Samlingarna 

fragmenterades därmed, men spåren efter historiska praktiker och föreställ-

ningar finns kvar genom samlingsföremålen. Idag är dock de flesta av före-

målen magasinerade och särskilda tillstånd krävs för att få tillgång till dem. 

Samlingarna har därmed gått från att vara resurser för medicinsk undervis-

ning, forskning och praktik till känsligt kulturarv som behöver skyddas. Att 

döma av de skiftande betydelser som samlingarna tillskrivits de senaste två-

hundra åren, kan dock värderingen av dem komma att förändras igen. 
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Epilog 

En del av de samlingar som skapades under museimedicinens storhetstid finns 

kvar men i starkt fragmentiserad form. Det behöver dock inte förstås som en 

slutpunkt utan som att deras sociala liv har tagit en ny riktning. Genom att 

förflyttas till andra sammanhang och användningsområden laddas samlings-

föremålen med nya betydelser. Kanske ser vi en rörelse mot en återupptäckt 

av samlingarna inte bara inom historisk och arkeologisk forskning, utan även 

vissa medicinska områden.  

Till skillnad mot ”de siamesiska tvillingarna” i Göteborg har inte de em-

bryologiska preparaten i Uppsala utsatts för medveten destruktion på senare 

år, men över tid har samlingens våtpreparat reducerats och endast ett fåtal 

återstår. Däremot har samlingens snittserier bevarats i mycket högre grad. Ma-

joriteten av de återstående föremålen från den obstetriska samlingen förvaltas 

idag av Medicinhistoriska museet, medan Evolutionsmuseet tagit hand om de 

flesta av den embryologiska samlingens föremål. Gustavianum förvaltar ett 

fåtal föremål från båda samlingarna. Tillgången till dessa samlingsföremål är 

idag strängt reglerad av de etiska riktlinjer som Uppsala universitets museiråd 

har tagit fram. Detta kan ses mot bakgrund av den samhälls- och mediedebatt 

i vilken mänskliga kvarlevor i samlingar har kommit att framställas som ett 

kontroversiellt kulturarv. 

I prologen diskuterade jag hur ett reportage i Dagens Nyheter 2015 fram-

ställde den obstetriska samlingens ”rasbäcken” i Uppsala som del av ”en mörk 

historia”. Ett annat exempel på mediernas etikettering av samlingen som pro-

blematisk historia är en artikel av statsvetaren Qaisar Mahmood som nyligen 

publicerades. I denna text reflekterade Mahmood över jämlikhetsdata vilket 

innebär att en person anonymt kategoriserar sig själv utifrån uppgifter som är 

diskrimineringsgrundade, exempelvis kön, etnicitet och ålder. Syftet med jäm-

likhetsdata är att statistiskt kunna synliggöra eventuella strukturella ojämlik-

heter. Mahmood förhöll sig skeptisk till metoden och han menade bland annat 

att den ”förstärker vårt rastänk”. I det fotografi som illustrerade artikeln syntes 

fyra registerkort. Bildtexten anger ”registerkort med mått på bäckenomfång 

hos kvinnor från olika delar av världen. Finns på Medicinhistoriska museet i 

Uppsala.” Det är alltså ett urval av registerkort över bäcken som kategoriserats 

utifrån ras och nation i den obstetriska samlingen. Fotografiet kommenterades 
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dock inte i brödtexten och det förefaller som att läsaren själv förväntas göra 

en koppling mellan registerkortet och jämlikhetsdata.221  

På detta sätt har den obstetriska samlingen i Uppsala kommit att symboli-

sera raskategorisering och i förlängningen rasism. Min historiska undersök-

ning visar dock att samlingens historia är mer komplex än så – det var inte 

enbart ett intresse för rasvetenskap som motiverade dess formering. Under 

1800-talets mitt dog födande kvinnor med förträngda bäcken i sviterna av 

komplicerade förlossningar. Samlingens urval av olika typer av bäckenformer 

som gjorde födelsekanalen för trång för fostrets utträde användes som en kun-

skapsresurs för diagnosticering och behandling av patienter som skulle ha av-

lidit utan intervention.   

Internationellt har liknande obstetriska samlingar snarare lyfts fram som 

viktiga resurser kring frågor om en jämställd förlossningsvård för kvinnor med 

ursprung från olika delar av världen. I evolutionära narrativ om människan 

under början av 2000-taletet dominerade idén om ”det obstetriska dilemmat”, 

det vill säga att bäckenets utformning representerar en motsättning mellan 

upprätt gång och födelsekanalens effektivitet. För några år sedan började detta 

ifrågasättas.222 Osteologiska studier av bäckenpreparat i museisamlingar har 

visat att det, på en generell nivå, finns skillnader i födelsekanalens form hos 

kvinnor med olika geografiska ursprung. Det har föreslagits att detta beror på 

genetiska arv från små populationer som migrerade till olika delar av världen 

för ca 60–100 000 år sedan. Men de obstetriska manualer som används idag 

bygger på pelvimetriska undersökningar som utfördes på kvinnor med euro-

peisk härkomst under 1930-talet. Iakttagelser av hur fostret roterade genom 

den i Europa dominerande formen blev normerande, vilket öppnade upp för 

tolkningar av andra bäckenvarianter som avvikelser.223 Bioantropologen Lia 

Betti har betonat att: 

 

Normalizing a white-centred model of female anatomy and of childbirth can 

disadvantage women of non-European ancestry. Because they are less likely 

to fit within this model, pelvic shape and labour pattern in non-white women 

are more likely to be considered ‘abnormal’, potentially leading to increased 

rates of labour intervention. To ensure that maternal care is inclusive and as 

safe as possible for all women, obstetric and midwifery training need to incor-

porate women’s diversity.224 

 

                               
221 Qaisar Mahmood, ”Inte vägen framåt: Efterfrågad jämlikhetsdata förstärker vårt rastänk”, 
Dagens Nyheter 28 maj 2021. 
222 Christopher Ruff, ”Mechanical Constraints on the Hominin Pelvis and the ‘Obstetrical Di-
lemma’”, The Anatomical Record 300:5 (2017), s. 946–955. 
223 Lia Betti & Andrea Manica, ”Human Variation in the Shape of the Birth Canal is Significant 
and Geographically Structured”, Proceedings of The Royal Society Biological Sciences 
285:1889 (2018), s. 1–9. 
224 Lia Betti, ”Shaping Birth: Variation in the Birth Canal and the Importance of Inclusive Ob-
stetric Care”, Philosophical Transactions Biological Sciences 376:1827 (2021), s. 1. 
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Denna forskning har alltså visat att nutida vårdpraktiker formats av historiska 

skeenden. En lärdom vi kan dra av det bioarkeologiska och osteologiska stu-

diet av kroppar är att inte alla ser likadana ut. Det är vilka slutsatser som dras 

av det konstaterandet som spelar roll och olika kompetenser inom forskarvärl-

den kan åskådliggöra en mängd aspekter kring kroppens materialitet och hur 

den tolkas.  

Mer generellt visar detta på betydelsen av det arkeologiska perspektivet, 

och faktum är att den obstetriska samlingen i Uppsala under senare tid upp-

märksammats i osteologiska studier om kvinnors hälsa.225 Det går att få kun-

skap om människors livsvillkor genom materiella analyser av deras kvarlevor, 

som på så sätt kan konceptualiseras som en källa till kunskap. Osteologi (läran 

om ben) och bioarkeologi (som innefattar analyser av ett större spektrum av 

organiskt material) har sina rötter i 1800-talets medicinska studier av kroppens 

strukturer.226 Inom nutida osteologi och bioarkeologi kan kunskap om männi-

skors livsförhållanden utvinnas genom undersökningar av kvarlevor, i termer 

av sjukdomar och skador de läkt från eller dött av, vilken kost de ätit och om 

de haft ett arbete som gett vissa typer av förslitningsskador. Detta gör det möj-

ligt att ställa frågor om vilka förutsättningar och sociokulturella praktiker 

dessa människor levt med som satt spår i deras ben.227 

Genom analyser av kroppar går det alltså att belysa sociala aspekter kring 

människor som det kanske inte finns så många skriftliga källor om, exempel-

vis individer från lägre samhällsklasser som gjordes till preparat efter döden.228 

Vidare kan bioarkeologer och osteologer undersöka närmare hur preparat 

framställts. Det kan exempelvis finnas märken efter knivar som använts för 

att skära bort muskulatur för att frilägga skelettet. Sådana spår, eller frånvaron 

av dem, säger något om den praktiska framställningsprocessen samt huruvida 

det finns skillnader i hur kroppar från foster, barn och vuxna användes för 

forskning och undervisning inom medicinska discipliner under historisk tid.229 

                               
225 Lovisa W. Björkegren, Endometrios: En osteologisk studie om möjliga patologiska föränd-
ringar i skelettet (C-uppsats, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, 
2021). 
226 Mats Pettersson, ”Från fysisk antropologi till osteologi”, i Claes Hallgren (red.), Mänskliga 
kvarlevor: Ett problematiskt kulturarv (Stockholm: Etnografiska museet, 2010), s. 169–174. 
227 Barbara Veselka et al., ”Gender-related vitamin D deficiency in a Dutch 19th Century Far-
ming Community”, International Journal of Paleopathology 23 (2018), s. 69–75; Sabine Sten 
& Maria Vretemark, ”Osteologi: En omistlig källa till kunskap”, i Katarina Ek-Nilsson & Gun-
lög Nordquist (red.), Stort, smått, fint och fult: Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap 
(Stockholm: Svenska Humanistiska föreningen, 2020), s. 116–134. 
228 Pamela K. Stone (red.), Bioarchaeological Analyses and Bodies: New Ways of Knowing 
Anatomical and Archaeological Skeletal Collections (Cham, Switzerland: Springer, 2018). 
Detta går hand i hand med det inom medicinhistoria etablerade patientperspektivet, som beaktar 
individers upplevelser: Karin Johannisson, ”Livets gränser: Födelse, sjukdom och död 1750–
1900”, i Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark (red.), Bryta, bygga, bo: Svensk histo-
ria underifrån (Stockholm: Ordfront, 1994), s. 125–147. 
229 Jenna M. Dittmar & Piers D. Mitchell,”From Cradle to Grave via the Dissection Room: The 
Role of Foetal and Infant Bodies in Anatomical Education from the Late 1700s to Early 1900s”, 
Journal of Anatomy 229:6 (2016), s. 713–722.  
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En analys av skelett från utgrävningar av sjukhuskyrkogårdar kan visa på om 

det skett en obduktion, eller dissektion, innan begravningen och resultaten kan 

sättas i samband med anatomisk praktik.230 Denna expertis kan även mobilise-

ras för patientperspektivet, genom att undersöka individers kroppsliga förut-

sättningar kan vi få kunskap om deras levnadsvillkor. 

Denna avhandling är den första historiskt orienterade studien över de obs-

tetriska och embryologiska samlingarna med mänskliga kvarlevor vid Upp-

sala universitet, men det finns mer att utforska om och kring dem. Genom 

tvärdisciplinära forskningssamarbeten skulle nya frågor kunna ställas utifrån 

respektive kompetensområde men även utifrån gemensamma, övergripande 

frågeställningar om kroppen och dess relation till samhället.  

                               
230 Piers D. Mitchell (red.), Anatomical Dissection in Enlightenment England and Beyond: Au-
topsy, Pathology, and Display (London: Routledge, 2012). 
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Summary 

Today, some of Uppsala University’s museums contain old fetal specimens, 

as well as embryos, and women’s pelves. These objects are remnants from 

obstetrical and embryological collections from “the age of museum medi-

cine”, when museum collections were central sites of medical research and 

education, alongside clinics and laboratories.  

This thesis examines how medical knowledge of fetal development, preg-

nancy, and labor, was produced and communicated through such collection 

objects, together with models and surgical instruments, at Uppsala University 

between ca 1830–1930. With a perspective of history of knowledge, I have 

studied contexts of collecting, the formation of the collections, and how they 

were used in different ways over time. 
The study focuses on the processes through which the collected bodies and 

body parts were materially and socially transformed. These processes include 
practices such as categorizing and techniques for preparing specimens. These 
knowledge producing practices took place in a dynamic interplay between a 
heterogeneous set of actors, materialities, and milieus. A central argument is 
that the preparations, models, and images materialized knowledge of human 
reproduction. The obstetrical and embryological collections can therefore be 
understood as historical manifestations of understandings of health and pa-
thology that were given material form. In turn, this shaped medical practices—
such as the management of labor.  

The following questions formed the basis of the research: 
 Which collections at Uppsala University contained preparations and 

models of women’s pelves and fetal bodies? 
 From which contexts were these bodies collected, and what were the 

motives for the creation of the collections? 
 How and where were the bodies transformed into medical and peda-

gogical objects? 
 Which medical knowledge was produced through the collections? 

How was this knowledge used and for what purposes?  
 Which actors were involved in the making, expansion, and uses of the 

collections? 

 

Given the aim and research questions, I have studied a fairly long time period 

of one hundred years in order to notice continuities and changes in the history 

of the collections. I show how the collections were transferred between vari-

ous spaces within and outside Uppsala University: the anatomical museum, 
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the lecture hall, the laboratory, and the high school classroom. By tracing these 

movements over time and space it is possible to make visible the varying ma-

terial and technical conditions of making preparations and models, as well as 

drawings.  

To understand the circumstances of collecting fetal bodies and pelves from 

deceased women, I examine specific preparations within the contexts of the 

expansion of maternity care and the specialization of medicine in the nine-

teenth century. I demonstrate that the bodies which were transformed into col-

lection objects were ambivalent and multifaceted entities. Embryologists, ob-

stetricians, midwives, and priests assigned various meanings to fetal bodies 

by interpreting their materiality according to the framework of their respective 

profession. These diverse themes enable a broad analysis of how medical 

knowledge was produced and communicated through the collections that are 

examined in this study. The focus on Uppsala is motivated by the fact that 

Uppsala University was an expanding center for medical knowledge produc-

tion during the period of study. 

Kroppar i förvandling is a compilation thesis that consists of four separate 

case studies (one is included in an edited volume, and three are journal arti-

cles), and a “kappa,” which consists of an introductory essay and concluding 

discussion. The research articles deal with limited time periods and aspects, 

while the “kappa” constitutes a cohesive analysis of the whole period of study, 

but also analyzes how the collection changed over time until today, thus high-

lighting processes of fragmentation. 

The first case study focuses on pelvis preparations, which were collected 

by the obstetrician Magnus Retzius and categorized according to sex, race, 

and nation. It also establishes the prehistory of the obstetrical collection at 

Uppsala University. The second case study examines pelvis preparations 

which were categorized as pathological, and the formation of the Museum 

Obstetricum at Uppsala University. These two studies of obstetrical collec-

tions overlap in time, from around 1830–1870, whereas the following two case 

studies of the embryological collection spans from 1870–1930. The third case 

study explores how fetal bodies were collected and prepared for the embryo-

logical collection at Uppsala University, while the fourth and final case study 

connects the university collections with a wider social context. The article in-

vestigates how preparations were used for research and education at the ana-

tomical department, but also to communicate the embryological view of fetal 

development to secondary school teachers and in pedagogical manuals. To-

gether, these case studies show how the collections were shaped by, and in 

turn, shaped ideas and practices within and beyond the Medical Faculty at 

Uppsala University. 

Previous research on medical collections has shown the importance of the 

museum as a vital site for medical education, research, and practice, alongside 

the clinic and the laboratory. This scholarship has demonstrated that collec-
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tions were crucial for establishing new disciplines, and it has guided my un-

derstanding of collection objects as pedagogical aids and research material, as 

well as references for medical practitioners. By employing a perspective of 

history of knowledge, this thesis contributes with new knowledge of older 

medical collections at Uppsala University. It also provides an understanding 

of how collection objects can be used as historical sources together with texts, 

such as collection catalogues and publications of various kinds.  

Previous historical studies of the anatomical collections at Uppsala Univer-

sity have informed my investigation by giving overviews of the collections’ 

creation, composition, and changes over time. Research on obstetrical and em-

bryological collections internationally and in Sweden have provided insights 

into obstetrical and embryological knowledge production and communication, 

as well as the role of social networks in accessing bodies and body parts. 

Scholars have tended to examine embryological and obstetrical collections 

separately, which likely is a result of taking medical specializations for 

granted and has influenced contemporary understanding of these expert areas. 

In this study, however, I show that the knowledge practices of obstetrics and 

embryology are interconnected.  

This study draws on theoretical tools and concepts from the history of sci-

ence and the history of knowledge. In this thesis, knowledge is a situated phe-

nomenon that not only includes intellectual contexts, but also wider social 

contexts. In order to analyze the complex processes of knowledge production 

I include material objects, practices, and images. Furthermore, I understand 

collections and the knowledge produced through them as dynamic. Movement 

is therefore a principle that I use to historically reconstruct the transformations 

of bodies to epistemic objects. While not explicitly stated throughout all the 

case studies, “co-production” is an overarching concept in this investigation. 

It refers to the dynamic interplay between the collections and other contexts 

in society, which were connected by people and things that moved between 

them.  

In the different case studies, I make use of specific analytical tools. For 

example, I use “social networks” to analyze how historical actors participated 

in collecting specimens and communicating research at, for instance, scientific 

meetings. The concept refers to personal and professional contacts, which in-

corporates power relations. In this study, it includes, for example, obstetri-

cians’ and embryologists’ contact with colleagues and former students. “So-

cial worlds” and “boundary object” are also important concepts as they make 

it possible to analyze how bodies were defined by historical actors. The former 

refers to a community of actors who share an agenda and operate within a joint 

framework. The latter refers to an entity that is interpreted by representatives 

from different social worlds, who assign different (and sometimes conflicting) 

meaning to the entities. For example, within the social world of embryologists 

fetal bodies were understood as research material, while in the social worlds 
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of priests and midwives they could be seen as ambivalent entities (especially 

if they were considered malformed).  

In addition, I take into consideration the shifting meanings of scientific 

terms, categories, and taxonomies. Previous research has shown that they are 

not inherent, rather, their meanings are shaped by historical and sociocultural 

circumstances. This is the case regarding understandings of reproduction, 

which has been subject to divergence. Historians have shown how shifting 

authority in who assigned meaning to categories such as “fetus” and “preg-

nancy” impacted medical knowledge production. Scholars have also empha-

sized the varying meanings of “sex”, “race”, and “nation”. A premise for this 

thesis is the notion that the body is material but assigned social meaning, and 

that these two aspects shape one another.  

The empirical material for this study consists of preserved collection ob-

jects (pelvic bones, models of papier-mâché and wax, wet and dry fetal spec-

imens, and microscopic embryo slides), plus archival sources such as museum 

catalogues and inventories, as well as scientific, didactic, and other publica-

tions. The collection objects are dispersed among several museums connected 

to Uppsala University: the Museum of Medical History, the Museum of Evo-

lution, and Gustavianum, Uppsala University’s Museum. Through a close 

analysis of collection objects and their information-bearing systems (e.g. cat-

alogues and labels), I trace the collection objects into contexts of collecting 

and use. This study thus uses new sources and perspectives on how medical 

knowledge of reproduction was produced and communicated at Uppsala Uni-

versity. 

The case studies of this thesis examine different themes, but the transfor-

mations of bodies to collection objects is at the center of them all. In order to 

examine the historical circumstances and driving forces for the processes of 

knowledge production, I use three main contexts: medicine’s need for bodies, 

the formation of obstetrics and embryology as disciplines, and the expansion 

of maternity care. These contextualizations contribute to understandings of the 

specific historical moments, in which women’s pelves and fetal bodies were 

transformed to collection objects and used for various purposes within medi-

cine. The interplay between legislation, which regulated access to dead bodies, 

the disciplines’ formation, and the expansion of maternity care enabled the 

formation and expansion of the obstetrical and embryological collections. At 

the same time, the collections’ existence was motivated by practices of mater-

nity care and discussions of reproduction in society at large. 

The obstetrical and embryological collections at Uppsala University were 

forms of knowledge, in the sense that knowledge was produced through them 

by various practices. Older practices of collecting, describing, categorizing, 

and classifying were also used throughout the period of study. However, in 

the mid-nineteenth century, the Medical Faculty embraced a new analytical 

form of knowledge that required large amounts of material to compare bodies 
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and their parts to each other. The purchase of Magnus Retzius’ obstetrical col-

lection, and the formation of Museum Obstetricum, was part of Uppsala Uni-

versity’s strategy to strengthen their position as a strong actor in the arena of 

medical education in Sweden. The embryological collection was created in 

tandem with the histological laboratory, which was when this analytical form 

of knowledge was well established. From this point, it was considered neces-

sary to assemble as many fetal bodies as possible for the collection.  

The obstetrical and embryological collections had similarities and differ-

ences. Much like the older discipline of anatomy, they were both dependent 

on a supply of dead bodies as research material and as pedagogical aids. At 

the same time as the Museum Obstetricum was created, obstetricians consoli-

dated their role as experts of labor (especially complicated ones) and maternity 

care was expanded, which provided obstetricians opportunities to collect body 

parts from deceased patients. However, embryology needed other kinds of 

bodies. These bodies were unregulated but difficult to get hold of since em-

bryologists did not have direct access to pregnant and postpartum women. For 

obstetricians, the collections were links between previous patient cases and 

future ones. Embryologists, on the other hand, were interested in “the fetus”, 

not the treatment of female patients. Yet these two professions needed each 

other: obstetricians drew on embryological knowledge of fetal development 

in order to expand their authority of the pregnant and laboring woman, while 

embryologists were dependent on obstetricians for obtaining fetal bodies. 

The collections materialized knowledge of pregnancy, labor, and fetal de-

velopment – fields of knowledge that the obstetricians’ and embryologists’ 

epistemic authority were grounded in. The collections were like libraries, 

meaning that they contained preparations and models that represented 

knowledge, for example, specific pathologies. These preparations and models 

were used as references to be consulted, such as when an obstetrician needed 

to diagnose and treat a woman with a contracted pelvis or when an embryolo-

gist wanted to examine a study made by a colleague. Obstetricians and em-

bryologists who directed the obstetrical and embryological collections at Upp-

sala University participated in national (as well as international) social net-

works, from which they gained, for example, techniques of preparation-mak-

ing and wax-modelling. Nevertheless, they also contributed with new 

knowledge in their fields by presenting at scientific meetings and by publish-

ing research results. 

The materializations of obstetrical and embryological knowledge included 

a heterogeneous set of actors, who interpreted the materiality of bodies. When 

fetal bodies and women’s pelves were incorporated into the collections, their 

meanings as medical and pedagogical objects became in a sense fixed. But 

seen over a longer period of time, it is clear that those meanings were in con-

stant flux. 
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