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ble det betraktet som en forlengelse av den 
lidelsen den dømte ble påført i levende live 
i fengselet. Disseksjonens løsrivelse av 
enkelte organer ble betraktet som et sym-
bolsk uttrykk for samfunnsmessig uorden. 
Menneskekroppen ble i tidlig moderne tid 
ansett som et mikrokosmos, som gjenspeilte 
den store orden, makrokosmos. Makro-
kosmos var både Guds hellige orden og 
samfunnets orden. Det å ta fra hverandre 
mikrokosmos i sine enkelte deler kunne føre 
til at politikken og samfunnets orden ville 
bryte sammen (1). Stueland trekker folke-
lige og medisinske forestillinger om dissek-
sjon helt opp til vår egen tid. I transplanta-
sjonsloven, sist revidert i 2008, er et av 
argumentene fremdeles eierskap til egen 
kropp etter at sjelen har forduftet. Stueland 
bemerker at sentimentaliseringen av liket 
vokser med økende sekularisering. Det blir 
stadig vanskeligere å få samtykke fra pårø-
rende til obduksjoner, og det er stadig 
mindre offentlig vilje til å påkoste obduk-
sjoner, til patologenes store protester – og 
det i en tid da liket på obduksjonsbenken er 
blitt stadig vanligere på TV-skjermen.

Stueland trekker tidvis en del tvilsomme 
slutninger av materialet han presenterer, 
og han lar seg stedvis fascinere av medisin-
historisk materiale som med rette har fått 
kritikk for å være for spekulativt. I tillegg 
skulle man ofte ha ønsket seg en mer aktiv 
redaktør. Det blir litt mange løse tråder, litt 
mange spørsmål uten svar – har forfatteren 
fått helt frie tøyler fra sitt forlag her? Fine 
illustrasjoner, tykt og godt papir, og en mur-
stein av en bok som jeg tviler på har solgt så 
mye at det har lønnet seg, til tross for at den 
fikk stor oppmerksomhet.

Samtidig: Det virker smålig å gjøre 
manglende redaksjonell inngripen til gjen-
stand for kritikk, all den tid det viktige er at 
forlaget faktisk har våget satse på denne 
utgivelsen, i en tid der vi ser færre og færre 
av slike stortstilt anlagte utgivelser. Det kan 
dessuten være at det var en riktig priorite-
ring å la Stuelands fascinasjon for stoffet 
styre fremstillingen. Han har brettet ut et 
stort lerret av enormt fascinerende stoff, 
et stoff som gjør at vi forstår mer, ikke bare 
av vår historie, men kanskje først og fremst 
av vår samtid. Gjennom å vise de skiftende 
forestillingene om den døde kroppen blir 
det også tydelig at det ikke alltid har vært 
slik. Forestillingene om den døde kroppen 
virker så uunngåelige, naturlige og kulturelt 
nødvendige at det er viktig å få en påmin-
nelse om at det har vært andre tider, andre 
steder, der den døde kroppen har fremstått 
som radikalt annerledes. Det gjør at det 
også åpner seg muligheter for å tenke 
annerledes om den i dag. Men Stueland 
leverer likevel ikke det tradisjonelle 
angrepet på den reduksjonistiske medi-
sinen, tvert imot viser han hvordan det 
innenfor medisinen selv finnes mange 
måter å tenke om døden på, som det gjør for 
alle de kunstartene som er blitt inspirert av 

kroppen gjennom tidene. Det er selvsagt 
mulig å si at Stuelands bok er et symbol på 
vår tids besatthet av de døde kroppene slik 
den fremstår i alt fra samfunnsforskning til 
populærkultur. Men det er ikke populærkul-
turens glaserte og polerte døde kropp vi ser 
her, tvert imot er det en konkret og materiell 
kropp som vises frem i alle sine sjatteringer. 
Stueland beskriver også i noen fine pas-
sasjer sin egen motstand mot den døde 
kroppen, som han trosser ved å overvære en 
disseksjon på anatomisalen. I disse skildrin-
gene av en forfatter som kjemper med de 
ubehagelige sanseinntrykkene (lukt, lyd, 
syn) og sin egen motstand der han står og 
overværer obduksjonen, blir det tydelig at 
dette til sjuende og sist er en bok om livet. 
En svært interessant sådan.
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Disseksjonen har 
lenge vært et 
symbol på medisi-
nens rene kunn-
skapstørst. I renes-
sansen skal medi-
sinske pionerer ha 
trosset et religiøst 
forbud og begynt 
jobben med 

å undersøke kroppens innside for å uteske 
dens hemmeligheter. Under den franske 
revolusjonen grunnla anatomen Xavier 
Bichat (1771–1802) «pariserskolen» på en 
doktrine om opplysning gjennom dissek-
sjon: «Åpne noen lik og du vil jage vekk det 
mørket som observasjon alene ikke var 
i stand til å trenge gjennom.» Bichat trakk 
medisinstudentene inn i disseksjonsrommet, 
og slik ble disseksjonen en uomgjengelig 
del av den medisinske utdanningen. Her 
kom den til å spille en rolle ikke bare for 
kunnskapen om anatomi, men også for 
utformingen av en medisinsk identitet.

Den sterke veksten i medisinutdanningen 
på 1800-tallet skapte et stort marked for lik. 
Og markedsverdien på lik la til rette for en 
rekke tvilsomme avtaler mellom de som 

hadde tilgang, og de som hadde behov – 
endog med drap for å skaffe til veie riktig 
ferske lik. Disseksjonen var innhyllet i et 
mistenksomhetens skjær og sto med ujevne 
mellomrom i brennpunktet for store skan-
daler. På den ene siden var den en potensielt 
skandaløs virksomhet, på den andre siden 
var den en naturlig del av utdanningen til et 
stadig økende antall leger.

I denne langvarige prosessen skjedde det 
også noe med offentligheten rundt dissek-
sjonen. De anatomiske teatrene som ble 
bygd fra 1500-tallet, var bl.a. offentlige 
arenaer der folk kom for å tilfredsstille sin 
skuelyst. Medisinske professorer dissekerte 
og demonstrerte sitt håndlag med lik i spe-
sialbygde anatomiske teatre for et vitebe-
gjærlig publikum. Den berømte illustra-
sjonen som prydet forsiden på De humani 
corporis fabrica (1543) av Andreas Vesa-
lius (1514–64), viser anatomen og forfat-
teren ved siden av et åpnet lik omgitt av en 
svært broket forsamling av studenter og 
skuelystne, inkludert et skjelett, en apekatt 
og noen kjeruber. Rembrandt og andre 
nederlandske 1600-tallsmalere brukte dis-
seksjonen som kulisse for gruppemalerier 
av fremstående borgere. Renessansens dis-
seksjoner var i mindre grad forskning enn 
demonstrasjoner. Disseksjonens historie er 
nylig grundig utforsket i Espen Stuelands 
vitale bok Gjennom kjøttet (1). Den må 
derfor i liten grad ha hatt en distingverende 
funksjon. 1800-tallets disseksjon på sin 
side, symbolisert ved Bichats dramatiske 
metafor, var en forskningsmetode, grunn-
steinen i den patologiske anatomien, og til-
skuerposisjonen ble strengt forbeholdt de 
medisinsk studerende. Disseksjonen var 
ikke lenger en virksomhet som gjorde det 
mulig å beskue et Guds under, men en 
forskningsmetode, og studentenes egne 
erfaringer med disseksjon under studiene 
gjorde det mulig for dem å gjøre personlige 
erfaringer med medisinen som vitenskap. 
I en tid uten noen særlig klinisk trening var 
post mortem-disseksjonene studentenes 
eneste erfaring med «learning by doing». 
Disseksjonen ble en innvielsesrite for leger.

Disseksjonsfotografiet
Dette er den historiske bakgrunnen for de 
fotografiene som legges frem i Dissection. 
I boken dokumenterer man en paradoksal 
sjanger: Den rutinemessige avbildningen av 
en virksomhet som foregikk i selvpålagt 
hemmelighet. Fotografiene viser en virk-
somhet som var en integrert del av den 
medisinske selvforståelsen, og som i deler 
av den perioden de skriver seg fra, var 
ulovlig i enkelte amerikanske stater. Det 
oppsto naturlig en «hemmelighetens 
kultur» rundt disse disseksjonene, skriver 
John Harley Warner i det instruktive intro-
duksjonsessayet. «Elever skal ikke avsløre 
hemmeligheter fra disseksjonsrommet», 
uttalte det medisinske fakultetet i Ohio 
i 1849. Og samtidig inviterte altså medi-



Tidsskr Nor Legeforen nr. 24, 2010; 130   2513

   ANMELDELSER
     

sinen stadig oftere en mann med kamera 
inn i disse hemmelighetens lokaler. Dis-
seksjonen kunne tjene som overgangsrite 
nettopp fordi den var obligatorisk og for-
beholdt den lukkede offentligheten som 
den medisinske verdenen utgjorde.

Vi har å gjøre med en praktbok hvor man 
dokumenterer den lite kjente sjangeren dis-
seksjonsfotografiet, gjennom 138 reproduk-
sjoner av fotografier fra årene 1880–1930, 
hovedsakelig fra USA. Det eldste bildet er 
fra 1844, fra fotografiets barndom. Det 
nyeste er fra 1953. Disseksjonsfotografiet 
fremstår gjennom disse bildene som en dis-
tinkt sjanger. Bildene er arrangerte, skjønt 
de springer ut av en undervisningssituasjon 
– de viser medisinstudenter avbildet i dis-
seksjonssalen, eller i noen tilfeller er stu-
denter og rekvisitter flyttet utendørs. Det er 
altså snakk om fotografier av medisinstu-
denter, tatt som minne fra studietiden, der en 
særegen rekvisitt alltid inngår: et eller flere 
lik eller skjeletter. Ifølge utgiverne er dette 
ikke en uvanlig kuriositet, men muligens 
den vanligste måten for amerikanske medi-
sinstudenter å la seg avbilde i denne peri-
oden. Noen fotografier er regelrette kull-
bilder, med oppimot et hundretalls avbil-
dede personer rundt et lik. Noen bilder viser 
store mengder lik, lagt ut på arbeidsbord, 
klare til tjeneste. Andre bilder, de fleste, 
viser en eller flere studenter midt i arbeidet 
med en disseksjon. Her er bilder med en 
ubehagelig politisk undertone, ved at rase- 
og kjønnshierarkiene i samtiden er diskret 
til stede; de dissekerende er alltid en kjønns- 
og rasehomogen gruppe, men «den andre» 
kan være til stede i skikkelsen til et kvin-
nelig lik eller en svart vaktmester. Og her 
dokumenterer man hvordan disse til dels 
makabre fotografiene fikk en distribusjon 
i relativt lukkede kretsløp: Noen bilder fant 
etter hvert veien til familiealbum, andre ble 
sirkulert bredere som visittkort og postkort.

En egen avdeling i boken, Dark humor, 
gjengir fotografier som bevitner en ironisk 
distanse til selve sjangeren. Dette er kanskje 
den delen som gjør sterkest inntrykk. De 
døde er her kledd opp eller stilt opp i liv-
aktige positurer – piperøykende, kortspil-
lende. Et par bilder viser en sovende person 
omgitt av oppreiste lik, formodentlig i ferd 
med å starte en disseksjon; på ett av dem 
har bordet studenten ligger på, påskriften 
«A student’s dream». Manglende respekt 
for de døde, galgenhumor for å løse opp en 
ubekvem situasjon – kanskje, men også en 
måte å uttrykke identitet. Disse bildene står 
i dialog med kunsthistoriske motiver, som de 
behandler med en leken burlesk humor, som 
kanskje ikke er i alles smak. Men også denne 
humoren sier noe om disse fotografienes 
funksjon. Som utgiverne minner oss om: 
Humor har sjelden bare én funksjon.

Fotografiene er hentet fra en samling som 
befinner seg i Dittrick Medical Museum 
i Cleveland, Ohio. Medisinhistorikeren John 
Harley Warner har skrevet en introduksjons-

artikkel som setter fotografiene inn i en 
historisk ramme, og kuratoren James M. 
Edmonson har skrevet et etterord om 
omstendigheter rundt denne svært spesielle 
samlingen fotografier. Begge tekstene gir 
interessante tilleggsdimensjoner som hjelper 
oss å se bildene. Men først og fremst er dette 
en forbløffende bok av «coffee table»-for-
mat. Den fortjener å ligge på mange kaffe-
bord. Men kanskje ikke på venteværelset.
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Gjennom århund-
rene har anatomi-
faget vært for-
bundet med kon-
troverser. Tro og 
viten har stått steilt 
overfor hverandre. 
De første offent-
lige disseksjonene 
som fant sted på 
1400-tallet, 
skjedde med Kir-

kens misbilligelse, og å titulere seg som 
anatom den gangen, kunne derfor være risi-
kabelt. Først i løpet av det 17. århundre ble 
disseksjonsundervisning gradvis akseptert. 
I Norge begynte man rundt 1740 med ana-
tomiundervisning for barberkirurger og 
jordmødre. De som ville bli leger, måtte 
fortsatt hente sin lærdom i København, men 
her, som andre steder, gjorde man bruk av 
samfunnets rettsløse: de som døde i fengs-
lene, eller de som ble henrettet. Behovet var 
stort, for opplæringen gjaldt ikke bare 
medisinstudenter, men også kirurger som 
frem til siste halvdel av 1800-tallet opererte 
uten noen form for narkose, og som derfor 
måtte trene på lik for å dyktiggjøre seg 
i raske inngrep for å begrense smerten. 
Først med kriminalloven av 1842 ble slik 
tilgang på disseksjonsmateriale regulert.

I Storbritannia var problemet tilsvarende, 
og mange steder ble det betalt godt for 
mottak av lik til anatomiundervisningen, 
uten at det ble stilt nærgående spørsmål om 
hvor materialet egentlig kom fra. I stedet for 

å påta seg den skitne og slitsomme jobben 
med å grave opp de døde fra kirkegårdene 
(som faktisk ikke var uttrykkelig forbudt), 
var det nemlig noen som valgte å skaffe seg 
salgsobjekter på en annen og mer lettvint 
måte, ved simpelthen å myrde folk.

For en tid siden ble det skrevet en liten 
artikkel i Tidsskriftet under ovenstående 
tittel (1), en i medisinhistorisk sammenheng 
utrolig historie om disseksjonsmateriale 
som ble fremskaffet ved hjelp av de to irsk-
fødte seriemorderne William Burke og 
William Hare. De klarte i løpet av ett år å ta 
livet av minst 16 mennesker som de solgte 
til den profilerte Edinburgh-anatomen 
Robert Knox (1793–1862) for en stykkpris 
på opptil 10 engelske pund. Da de to her-
rene til sist ble avslørt og arrestert, greide 
William Hare å bli benådet ved å angi sin 
kompanjong. Burke ble dømt og hengt 28. 
januar 1829. Dr. Knox, som neppe var helt 
uvitende om hva som hadde foregått, ble 
merkelig nok ikke tiltalt, men han ble 
frosset ut av det gode selskap og flyttet til 
England, hvor han fikk en underordnet stil-
ling ved et London-hospital.

Nå er Burke & Hares biografi, eller rettere 
sagt boken om deres misgjerninger, kommet. 
Den er skrevet av en amerikansk historiker 
som, ved å gjennomgå dokumentene fra 
rettssaken mot dem i 1828–29, har gitt 
leserne hittil ukjente detaljer fra dette gro-
teske kapitlet i anatomiens historie. Forfat-
teren gjennomgår hele prosessen, skritt for 
skritt, kanskje en smule for detaljert noen 
ganger, men så godt skrevet at man lett 
glemmer at dette ikke er en spennende krimi-
nalroman, men en historie fra virkeligheten.

Boken er illustrert og dertil forsynt med 
et detaljert noteapparat, en fyldig biblio-
grafi samt indeks. Den anbefales til kolleger 
og andre, som et vitnesbyrd over et mørkt 
kapittel i medisinens historie.
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