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PRESSEKIT - FAKTAARK   

BODY WORLDS 
- du bliver ikke det 
samme menneske igen!  November 2018 

 
BODY WORLDS er et hudløst ærligt kig ind i din fasci-
nerende krop! Den verdenskendte, anatomiske udstil-
ling, som viser ægte menneskekroppe, kan opleves på 
Experimentarium fra den 15. november 2018 til 3. no-
vember 2019.  
 
BODY WORLDS på Experimentarium er støttet af Lund-
beckfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 
Louis Petersens legat. 
 
Læs og se mere om BODY WORLDS på Experimentarium på 
http://www.experimentarium.dk/bodyworlds/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om BODY WORLDS på Experimentarium 
 
BODY WORLDS viser ægte menneskekroppe og resultatet af 
ægte, levede liv – det er det tætteste, de fleste af os nogen-
sinde vil komme et kig ind i vores egen krop. Det er en af de 
sjældne udstillingsoplevelser, hvor mange vil opleve, at de 
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er forandrede, når de forlader den – du bliver simpelthen 
ikke det samme menneske igen!  
 
BODY WORLDS’ permanente og rejsende udstillinger er set 
af 47 millioner børn og voksne verden over, siden den første 
udstilling blev vist i Japan i 1995. Oplevelsen af at se de 
ægte menneskekroppe giver anledning til mange tanker og 
spørgsmål hos både store og små – som fx hvordan vi 
egentlig trækker vejret og hvordan blodet kommer helt ud i 
lillefingeren. 
 
BODY WORLDS giver ikke kun en større viden om kroppens 
anatomi – mødet med de ægte menneskekroppe rokker også 
ved den måde, vi ser på os selv og hinanden.    
 
Vi er blevet besatte af, hvordan vi ser ud. Vi dyrker overfla-
den og de ydre forskelle – men under huden er vi fascine-
rende ens og vidunderligt komplekse! BODY WORLDS er en 
hyldest til den krop, som vi har tilfælles uanset alder, hud-
farve og hvordan vi ser ud – pointen er, at vi alle skal have 
det godt i, og med, vores krop, og at vi får lyst til at passe 
rigtigt godt på den. 
 
I en spørgeundersøgelse gennemført af BODY WORLDS i 
flere lande svarede 68% af de adspurgte gæster efter besø-
get, at de forlod BODY WORLDS-udstillingen med et ønske 
om at leve sundere og mere aktivt. 79% svarede, at de følte 
en dyb fascination over, hvor forunderlig menneskekroppen 
er. Halvdelen (47%) svarede også, at de satte større pris på 
deres egen krop efter at have set BODY WORLDS. 
 
BODY WORLDS-udstillingen på Experimentarium er sam-
mensat specifikt til Experimentarium af kurator Dr. Angelina 
Whalley fra BODY WORLDS. Der er tale om en ny udstilling, 
som er bygget op omkring BODY WORLDS’ rejseudstilling 
’RX’.  
 
De ægte menneskekroppe i BODY WORLDS kommer fra do-
norer, som i levende live selv har valgt at donere deres krop 
specifikt til BODY WORLDS og til det lærerige formål med at 
styrke kendskabet til menneskekroppen og anatomi hos 
både børn og voksne.  
 
BODY WORLDS er det nye Experimentariums første særud-
stilling efter det nye science center åbnede i januar 2017. 
BODY WORLDS vises i den nye særudstillingssal på 2. sal 
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BODY WORLDS – highlights fra udstillingen 
 

• En personlig oplevelse – for hele familien - BODY 
WORLDS sætter gang i snakken hos både børn og 
voksne omkring emner som liv og død, at være rask 
eller syg og hvad der er sundt og usundt. Det er et kig 
ind i din egen krop og ind i hverdagen, som hvordan 
blodet kommer helt ud i lillefingeren og hvad det var 
der egentlig skete dengang, lillesøster kom til skade 
på cyklen.  

 
• Mere end 100 plastinater - BODY WORLDS viser 

plastinerede menneskekroppe. Der er mere end 100 
plastinater i udstillingen, som viser aspekter af men-
neskekroppens fascinerende og komplekse anatomi.  
 

• Ikoniske hele kroppe - BODY WORLDS er verdens-
kendt for de hele menneskekroppe i stillinger inspire-
ret af hverdagen, sportens verden eller kunsthistorien. 
Oplev bl.a. Hækkeløberen, Balletdanseren, Tåspids-
danseren, Lassokasteren og Trapez-artisten. 

 
• Interaktivitet – De interaktive elementer inkluderer 

’Det Anatomiske Spejl’. Her kan du ”krænge huden af” 
din krop og se, hvor dine organer egentlig sidder. Der 
er også en stor skærm med en social media-gæste-
bog, hvor du kan dele dine tanker og fotos.  
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• Sygdommens spor i kroppen – Se hvordan syg-

domme og effekten af din livsstil kan sætte sig spor i 
kroppen. Udstillingen sætter fokus på bl.a. rygning, 
overvægt og hjerte-kar-sygdomme og sygdomme som 
kræft, Parkinsons og Alzheimers.  
 

• Særligt for børn – De ’7 pssst’ er særligt udviklet til 
børnene. Gennem syv små aktiviteter får børnene et 
større og mere konkret udbytte af udstillingen.   
 

• Masser af viden - BODY WORLDS er fyldt med inte-
ressant viden og information på både dansk og en-
gelsk. På udstillingens hjemmeside kan du finde viden 
om BODY WORLDS, videoer, fotos og interaktive præ-
sentationer. Adressen er www.experimenta-
rium.dk/bodyworlds  

 
 
FAKTA om BODY WORLDS på Experimentarium 
 

• BODY WORLDS på Experimentarium er støttet af 
Lundbeckfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond og Louis Petersens legat. 

 
• BODY WORLDS er det nye Experimentariums første 

særudstilling. Udstillingen bliver vist i Experimentari-
ums nye særudstillingssal på 2. sal. 
 

• BODY WORLDS er skabt af Dr. Gunther von Hagens og 
Dr. Angelina Whalley. Målet med BODY WORLDS er 
sundhedsoplysning og at styrke kendskabet til menne-
skekroppens anatomi hos både børn og voksne. 

 
• 47 millioner børn og voksne verden over har oplevet 

BODY WORLDS gennem de permanente eller rejsende 
udstillinger. Den første BODY WORLDS-udstilling blev 
vist i Japan i 1995. 

 
• BODY WORLDS-udstillingen er sammensat specifikt til 

det nye Experimentarium af kurator Dr. Angelina 
Whalley. Der er tale om en ny udstilling, som er byg-
get op omkring rejseudstillingen ’BODY WORLDS RX’.  
 

• BODY WORLDS har besøgt Danmark én enkelt gang 
tidligere, nemlig i 2011. Udstillingen dengang blev 
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også vist på Experimentarium og var meget velbe-
søgt.  
 

• BODY WORLDS består af plastinerede menneske-
kroppe. Plastination er en metode opfundet af Dr. 
Gunther von Hagens i 1977. Metoden erstatter krop-
pens væsker og fedt med plastik, som derefter hær-
des. Plastineringen stopper nedbrydningen af vævet 
og bevarer det naturtro helt ned på celleniveau. Meto-
den betyder samtidig, at plastinaterne er helt lugtfri.   
 

• Det tager ca. 1.500 arbejdstimer at plastinere en 
menneskekrop. Det største plastinat er i øvrigt en 
voksen elefant, der er 6 meter lang og 3,5 meter høj.  
 

• De hele kroppe i BODY WORLDS er unikke. BODY 
WORLDS kopierer aldrig sig selv, og der findes fx kun 
ét eksemplar i verden af ”Skakspilleren”, ”Balletdan-
seren” og de andre hele kroppe.  

 
• Menneskekroppene i BODY WORLDS kommer fra do-

norer, som i levende live selv har testamenteret deres 
kroppe specifikt til BODY WORLDS gennem BODY 
WORLDS’ donorprogram, som har eksisteret siden 
1980’erne. Over 18.000 donorer er registreret i do-
norprogrammet, primært fra Tyskland og USA.  
 

• Enkelte kropsdele i udstillingen stammer ikke fra 
BODY WORLDS’ donorprogram, men er lovligt erhver-
vet fra andre anatomiske samlinger. Det drejer sig 
primært om sygdomsramte organer og andre sjældent 
forekommende anatomiske tilfælde. 

 
 
Åbningstider og priser 
 

• BODY WORLDS åbner for gæster torsdag den 15. no-
vember kl. 9.30. Udstillingen løber til 3. november 
2019. 

 
• BODY WORLDS kan opleves alle ugens dage fra Ex-

perimentarium åbner om morgenen til kl. 21.  
 

• Indenfor Experimentariums åbningstid giver normal 
entré også adgang til BODY WORLDS.  
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Entré til Experimentarium/BODY WORLDS er:  
Voksne: 195 kr. Barn: 115 kr. 
 

• Man kan også besøge BODY WORLDS om aftenen ef-
ter Experimentariums normale lukketid. Her kan der 
købes en særlig billet, som kun gælder til BODY 
WORLDS.  
 
Entré til BODY WORLDS med særlig billet er:  
Voksne: 115 kr. Barn: 95 kr.   

 
• Gæster med årskort og Titanium 1+1 årskort til Ex-

perimentarium har fri adgang til BODY WORLDS. 
 

Sådan reagerer gæsterne på BODY WORLDS 

BODY WORLDS har gennemført gæsteundersøgelser i forbin-
delse med udstillinger i Europa, Asien og Nordamerika i peri-
oden 1995 til 2008 for at undersøge effekten af et besøg i 
BODY WORLDS (1.000 adspurgte ved hver udstilling). 

• 87% svarede, at de vidste mere om kroppen end før 
besøget i BODY WORLDS. 

• 79% svarede, at de følte en dyb fascination over, 
hvor forunderlig menneskekroppen er. 

• 68% svarede, at de forlod BODY WORLDS med et øn-
ske om at leve et sundere og mere aktivt liv. 

• 56% svarede, at BODY WORLDS havde fået dem til at 
tænke mere over livet og døden. 

• 47% svarede, at de satte større pris på deres krop 
efter at have set BODY WORLDS. 
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I forbindelse med en BODY WORLDS-udstilling i Østrig i 
1999 blev udvalgte gæster kontaktet igen seks måneder ef-
ter besøget og spurgt til langtidseffekten af deres oplevelse i 
BODY WORLDS (297 besvarelser).  

• 33% svarede, at de havde spist sundere. 

• 25% svarede, at de havde dyrket mere sport. 

• 14% svarede, at de var blevet mere bevidste om de-
res krop efter deres besøg i BODY WORLDS. 

• 9% svarede, at de efter besøget i BODY WORLDS har 
røget mindre og drukket mindre alkohol. 

 

 

 

 

 

 

Om BODY WORLDS’ donorprogram 

BODY WORLDS er en stærk udstilling, fordi den viser ægte 
menneskekroppe og resultaterne af ægte, levede liv. Krop-
pene i BODY WORLDS har tilhørt mennesker, som i levende 
live har valgt at overgive deres krop til BODY WORLDS efter 
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døden, og dermed bidrage til at styrke kendskabet til men-
neskekroppens anatomi hos både børn og voksne.  

Instituttet for Plastination i Heidelberg administrerer BODY 
WORLDS’ donorprogram, som pr. oktober 2018 har 18.183 
registrerede donorer tilknyttet. 

 Antal Mænd Kvinder 
På verdensplan  18,183 8,133 10,050 

Europa 16,767 7,694 9.073 

Nordamerika 1,390 428 962 

Andre Lande 26 11 15 

Afdøde 2,177 1,244 933 

 
Aldersdistribution   

Donorernes motivation 
Alder Antal*  Muligt at angive flere grunde 

≤ 20 0%  89% Vil støtte den gode sag 

21–30 3%  74% Er fascinerede af plastinering 

31–40 7%  53% 
Vil ikke bebyrde deres efter-
ladte med at skulle passe en 
grav 

41–50 12%  49% 
Bryder sig ikke om tanken om 
at blive begravet eller kremeret 

51–60 24%  51% 
Er fascineret af offentlige ud-
stillinger 

> 60 55%  42% 
Er tiltalt af tanken om at blive 
bevaret evigt for eftertiden 

Gennemsnitsalder 
for donorer er 66 
år. 

 31% 
Vil gerne slippe for udgiften til 
en begravelse 

 16% Har ingen pårørende 

* Levende og afdøde donorer 
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Om plastineringsmetoden 
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Fakta om kroppen 

1. Har du ben i næsen? 

Det ydre øre og næsetippen indeholder ingen knogler. Deres 
indre struktur består af brusk, der er lettere og mere fleksi-
bel end knogler, det er derfor næse og øre kan bøjes.  

2. Tre milliarder slag 

Dit hjerte slår cirka tre milliarder gange i løbet af dit liv. 

3. Smil! Det er nemmere 

Ansigtet rummer 43 muskler. Når du smiler bruger du 20 
muskler, og når du ser sur ud, bruger du 40 muskler. Så det 
er altid lettest at smile. 

4. Den klistrede krop 

Kroppen producerer cirka 1,5 liter spyt om dagen og 1 liter 
snot om dagen. 

5. Fart over feltet 

Den højeste ”hastighed” på et nys, der nogensinde er regi-
streret er 165 km/t. 

6. Den store tænketank 

Der er mellem 100 milliarder og 1 billion nerveceller i hjer-
nen. Hjernen bruger ca. 20% af vores energi, selvom den 
egentlig kun udgør ca. 2% af vores kropsvægt. 

7. Du fylder mere end du tror 

Kroppen på et voksent menneske rummer 100.000 kilometer 
blodårer. Det svarer til, at de kunne nå rundt om Jorden 
mere end 2 gange, hvis de bliver strakt ud og lagt i forlæn-
gelse af hinanden. Det samlede overfladeareal af lungerne er 
omtrent samme størrelse som en badmintonbane. 
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8. What goes in… 

Hver dag flyder der ca. 11,5 liter fordøjet mad, væske og 
fordøjelsessaft gennem fordøjelsessystemet, men kun 100 
ml væske udstilles gennem afføringen. 

9. En blodig affære 

Ca. 2 millioner blodceller dør i den menneskelige krop hvert 
eneste sekund, men det samme antal dannes også hvert se-
kund. I en lille dråbe blod er der i omegnen af 5 millioner 
røde blodceller, 300.000 blodplader og 10.000 hvide blodcel-
ler. 

10. Fri for mug 

Huden udskiller antibakterielle substanser som hindrer bak-
terier og svampe i at trænge igennem huden. Det er grun-
den til, at vi ikke hver morgen vågner op med et lag af mug 
voksende på vores hud. Langt de fleste bakterier og sporer, 
der lander på vores hud, dør nemlig næsten med det 
samme. 

For yderligere presseinformation: 

Christian Juul Yssing 
Presseansvarlig, Experimentarium 
M: 41 39 17 08 
E: christiany@experimentarium.dk 
 
Om Experimentarium 
Experimentarium er hele Danmarks science center og blev i august 
2018 kåret af TIME Magazine som en af verdens 100 bedste og 
mest innovative oplevelser. Vi har været tankevækkende siden 
1991 og udforsket verden gennem naturvidenskab og teknologi 
sammen med millioner af nysgerrige børn og voksne. Vores ambi-
tion er at transformere den måde vores gæster oplever og forstår 
naturvidenskabens og teknologiens betydning i vores liv. Experi-
mentarium er en erhvervsdrivende fond (non-profit) med 160 
medarbejdere. Læs mere på www.experimentarium.dk. Følg Ex-
perimentarium på Facebook, Instagram og LinkedIn.    


