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Inledning  

Denna masteruppsats handlar om metamorfoser, om hur några föremål har föränd-
rats och likaså förändrar, och dessa metamorfoser inbegriper även mig. Genom att 
följa föremålen har jag gjort en form av bildningsresa, vilket är en oerhört givande 
resa att företa – men en utmaning att sedan redogöra för. Jag hade ursprungligen 
tänkt ägna min masteruppsats åt att studera representationer av psykisk sjukdom i 
utställningarna på Medicinhistoriska museet i Uppsala, men när jag befann mig 
där så var det ett föremål som grep mig och omkullkastade tidigare ambitioner.  

På en undanskymd plats i museets permanenta utställning fanns en patologisk 
anatomisk modell som åskådliggjorde skörbjugg. Den ställdes inte ut i egen rätt, 
med en presentation, utan illustrerade vad som kan ske i mänskliga vävnader vid 
c-vitaminbrist. Modellen verkade omgiven av en oansenlig kartong, men när den 
flyttades från sin plats framgick att kartongen var ett slags skinnband som gav 
illusionen av en bok. På bokryggens ena etikett kunde jag läsa: ”Musée Médical”. 
En representation av ett sjukdomstillstånd visade sig vara en bok, som etikettera-
des som ett medicinskt museum. Det var en spännande upptäckt och jag undrade 
om det fanns flera av dessa modeller i museets samlingar och det fanns det, ytter-
ligare åtta stycken och samtliga visade sig ha en koppling till en viss Félix Thi-
bert.  

I mina första översiktliga efterforskningar framkom att modellerna var så kal-
lade moulager och att de hade vunnit det prestigefulla vetenskapspriset Prix 
Monthyon år 1844. Dessa dammiga, till stor del bortglömda föremål, hade med 
andra ord en gång varit en vetenskaplig sensation och den här uppsatsen ämnar 
undersöka vad som hände på vägen. Jag följer moulagerna från deras tillkomst i 
Paris på 1800-talet och sedan hur de rör sig genom flertalet rumsliga och tidsliga 
sättningar, med olika mediala konventioner, klassificeringar, vetenskapliga ideal 
och pedagogiska uppdrag.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att genom en objektbiografisk fallstudie av Thiberts mou-
lager undersöka en del av den högre utbildningens materiella kultur, utifrån ett 
diakront perspektiv, för att därefter belysa universitetssamlingars problematik och 
möjligheter i dag. I fokus för fallstudien är moulagerna som epistemiska föremål 
och mina frågeställningar är: 
 

1. Vad utmärker Thiberts moulager? 

2. Vilka kunskapsformer och samlingspraktiker har präglat moulagernas episte-
mologiska status? 

3. Hur kan moulager som epistemiska föremål komma till användning i dag? 

Centrala begrepp 
Mer än att förklara två centrala begrepp önskar jag i det följande avsnittet ge ett 
kunskapsunderlag om universitetssamlingar och moulager för en bättre förståelse 
av den kommande fallstudiens resultat. 

Universitetssamlingar 
Universitetssamlingar uppstod i en önskan att lära från föremål och undervisa med 
hjälp av dem.1 Samlingspraktiken fokuserade därför mindre på estetiska egen-
skaper hos föremålen än på den information de kunde erbjuda. Som Steven W. G. 
de Clercq lyfter fram, föremål i universitetsamlingar har valts ut och samlats in 
med en föreställning om att de förmår svara på specifika frågeställningar.2 När 
sedan den eftersökta informationen har blivit utvunnen förlorar föremålen sin ur-
sprungliga betydelse.  

   Att de upphör att vara brukbara inom de praktiker för vilka de har insamlats 
förtar dock inte deras värde i sig, även om det är så gången har varit. Universite-
ten är först och främst lärande och forskande institutioner, inte kulturarvsinstitut-
ioner. När föremålssamlingarna upphörde som betydande kunskapsförmedlare 
tappade de i viktighet. De tilläts falla i glömska eller så avyttrades de, vilket i 
vissa fall innebar att de destruerades. 

                                                
1 Jandl och Gold (2015), s. 13. 
2 de Clercq (2001), s. 87. 
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   För ungefär 20 år sedan hände emellertid något. Det blev återigen angeläget 
att värna dessa samlingar, som i decennier levt farligt.3 Dels till följd av ett allt 
större intresse för kulturarv och materialitet, men också som en reaktion på uni-
versitetens omfattande förändringar vad gäller uppdrag och ekonomiska situation. 
Det uppstod ett läge där universitetssamlingarnas existensberättigande behövde 
understrykas. Universeum, ett europeiskt nätverk för universitetsmuseer, bildades 
i Halle år 2000 och formulerade vid samma tidpunkt den så kallade Halledeklarat-
ionen.  

Universities must acknowledge their wide cultural roles. Academic collections and museums 
provide special opportunities for experiencing and participating in the life of the University. 
These collections serve as active resources for teaching and research as well as unique and ir-
replacable historical records. In particular, the collections of the oldest European universities 
provide windows for the public on the role of the university in helping to define and interpret 
our cultural identity. By valuing and promoting this shared academic heritage, our institutions 
demonstrate a commitment to the continued use of these resources by a broad public.4 

Två år efter Halledeklarationen tillkom UMAC, en kommitté för universitetsmu-
seer och samlingar inom ramarna för ICOM. Tillsammans har Universeum och 
UMAC bidragit till en större medvetenhet om universitetsamlingar och att forsk-
ningen om dem har ökat.  

   Ett slags nyckelarbete om vad universitetssamlingar är för något och vilket 
värde de har är Martha Lourenços avhandling från 2005. Enligt Lourenço bär uni-
versitetsamlingarna bevis på hur vi kom att veta det vi vet om världen, universum 
och oss själva och det är däri som deras främsta betydelse ligger.5 Lourenço delar 
upp universitetssamlingarna i fyra olika kategorier: forskningssamlingar, under-
visningssamlingar, historiska studie- och forskningssamlingar och slutligen uni-
versitetshistoriska samlingar. Det är dock svårt menar Lourenço, att göra en klar 
skiljelinje mellan forskningssamlingar och undervisningssamlingar då universi-
tetsundervisningen sedan länge har haft som syfte att undervisa till forskning. 
Forskningssamlingar sammanfattar hon i korthet som materialiseringar av forsk-
ningsprocesser och undervisningssamlingar som materialiseringar av undervis-
ningprocesser.6 

   Den ökade medvetenheten om universitetssamlingarnas värde har dock inte 
inneburit att universitetssamlingarna har upphört att vara omtvistade. De är ut-
rymmeskrävande och i behov av omsorg, och vem ska ge dem detta utrymme och 
denna omsorg? Vem ska ta kostnaden för dem? En annan grund för dispyter är att 
universitetssamlingarna ibland vittnar om ett inte alltför ärevördigt förflutet, vilket 

                                                
3 Mouliou m.fl. (2018), s. 17. 
4 The Declaration of Halle, 16 april 2000. Här citerad från de Clercq (2001), s. 92. 
5 Lourenço (2005), s. 6. 
6 Lourenço (2005), s. 46. 
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blir till ett särskilt stort problem om de främst ska tjäna någon form av varumär-
kesbygge. 

   I Lars Burmans Att förvalta sitt pund. Om kulturarv och kulturarvsstrategier 
vid Uppsala universitet framträder kulturarvet som en strategisk resurs för att po-
sitionera sig bland de världsledande universiteten.7 Inte sällan är kulturarvspo-
licyer vid de äldre universiteten utarbetade med liknande ambitioner – och univer-
sitetssamlingarna är viktiga identitetsskapare, men de är också mer än så.  

   Urban Josefsson och John Worley lyfter i en delrapport om det vetenskap-
liga kulturarvet vid Uppsala universitet fram föremålen i universitetssamlingarna 
som forskningsobjekt och att det är den funktionen som gör dem särskilt värde-
fulla. Det går, som de framhåller, inte att tala om ett forskningsmaterial som slut-
giltigt utforskat. Utvecklingen av nya frågeställningar och metoder kan ge upphov 
till ny information.8 

   Bristande dokumentation är tyvärr vanligt förekommande vad gäller univer-
sitetssamlingar och gör föremålen särskilt utsatta. Det är inte självklart att det ens 
finns någon vetskap om vissa föremåls existens.  

Moulager 
Moulager är avgjutningar av olika slag. Särskilt använd har termen blivit för 
gipsavgjutningar av originalskulpturer, vilka har förekommit sedan antiken men 
nådde en särskild popularitet under 1800-talet. De skapades och samlades då till 
stor del för att användas i undervisning. Att undervisa med hjälp av moulager har 
dock en mycket äldre historia än så. Vid Accademia delle Arti del Disegno i Flo-
rens fanns till exempel studiesamlingar med moulager redan på 1500-talet. Mou-
lager som undervisningsverktyg spred sig sedan till övriga Europa, men det sked-
de inte i någon högre fart.9 I flera länder fanns heller inga konstakademier förrän 
på 1700-talet. Kongl. Ritarakademien i Stockholm grundades 1735 och som så 
många andra akademier som skapades vid den här tiden efterfrågade de moulager 
för undervisning.10  

   En betydande marknad för moulager uppstod, som även gynnades av en rö-
relse som sökte sig tillbaka till antiken för att inspireras av en förebildlig skönhet. 
Denna rörelse har kommit att kallas nyklassicism, eller nyantik, och Johann Jo-
achim Winckelmann var dess förespråkare och främsta teoretiker. Han menade att 
det framför allt är den grekiska antikens skulpturer som låter oss förnimma den 
högre formen av skönhet. Genom att studera och efterbilda dem skulle den mo-
derna konstnären danas till storhet.11  

                                                
7 Burman (2008), s. 7. 
8 Josefsson och Worley (2009), s. 10. 
9 Fredriksen och Marchand (2010), s. 6. 
10 1700-tal. Tanke och form i rokokon (1979), s. 131. 
11 Burman (2008). 
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   Under Winckelmanns levnad var den skulpturala antika konsten den mest 
kända och det är därför inte konstigt att han förordade det plastiska för undervis-
ning, men inte bara inom konstnärlig undervisning utan även som undervisnings-
medel i historia. För Winckelmann kunde antikens konst också säga något om 
antikens liv och människor.  

   Moulagesamlingar blev således, genom Winckelmanns auktoritet, nödvän-
diga inte bara vid konstakademierna, utan också vid universiteten i ämnen som 
konsthistoria, antikhistoria och arkeologi. De bestod inte bara av antika skulptu-
rer. Även andra föremål reproducerades i moulageteknik för att uppfylla under-
visningens ändamål, till exempel gemmer.  

   Gemmer är graverade ädelstenar eller halvädelstenar och avgjutningar av 
dessa samlades i så kallade daktyliotek. I antiksamlingen vid Köpenhamns nation-
almuseum finns Lipperts Dactyliotheca Universalis. Till utseendet liknar dak-
tylioteken böcker, precis som Thiberts moulager på Medicinhistoriska museet, 
men när de öppnas framträder ett slags kabinett som samlar gipsavgjutna antika 
gemmer.12 

   En ständigt ökande efterfrågan på moulager under 1700-talet kom att ge ut-
rymme för många mediokra moulager på marknaden, både av originalverk och 
moulager av moulager. Inrättandet av en statlig ateljéverkstad för moulager i 
Frankrike 1794, L’Atelier de Moulage du Musée du Louvre, gjorde dock att utbu-
dets kvalitet överlag förbättrades. Där producerades moulager av en kvalité som 
motsvarade de högt ställda kraven från den egna institutionen och i förlängningen 
också kraven från andra utbildande institutioner som önskade förse sig med mou-
lager. Från 1800-talets början var det inte sällan fråga om museer – och inte bara 
museer från Frankrike, utan också från andra länder. L’Atelier de Moulage du 
Musée du Louvre skulle komma att ta emot beställningar i tusental. Det inspire-
rade till flera liknande inrättningar, som Gipsformerei der Königlichen Museen i 
Berlin år 1819.13 

   Moulagerna som producerades för museernas räkning kunde till exempel 
fylla de tomrum som uppstod i ett konsthistoriskt narrativ vid avsaknaden av ori-
ginalverk. Kompletterande moulager och originalverk ställdes då ut tillsammans. I 
vissa fall fick moulagerna helt egna museer. Utställda på det viset representerade 
moulagerna i egen rätt en västerländsk kanon och fungerade även som en form av 
stilbibliotek.  

 
 

 

                                                
12 Hansson (2010), s. 92-101. 
13 Schreiter (2010), s. 140-141. 



 10 

Forskningsöversikt 
Om Thibert och hans moulager finns nästan ingen publicerad forskning. I ”Petite 
histoire de l’iconographie anatomique” av Pierre Huard och Marie José Imbault-
Huart omnämns Thibert under rubriken ”L’anatomie factice” tillsammans med 
Jean-Francois Ameline, Paul Broca, och Louis Auzoux som alla arbetade med en 
kartongbaserad massa för modellering.14 I den kortfattade texten förekommer två 
faktafel gällande Thibert, hans födelseår är 1811 och inte 1808, och han omnämns 
som Philibert-Félix, men hans förnamn är Philippe-Félix.15 Samma fel vad gäller 
förnamn återfinns även i en annan text av Huard som nämner Thibert, 
”L'enseignement libre de la médecine à Paris au XIXe siècle”.16 Det är en intres-
sant artikel som lyfter fram den undervisning i medicin som ägde rum utanför 
fakulteten och som snabbt anammade nya specialiseringar och innovativ pedago-
gik.  

Anna Maerker använder Thibert som exempel när hon skriver om hur 1800-
talets specialiserade modeller får spridning i ”Anatomizing the Trade. Designing 
and Marketing Anatomical Models as Medical Technologies, ca.1700–1900”.17 
Det är fruktbart att se anatomiska modeller som medicinsk teknik, att som Maer-
ker understryka deras användbarhet som instrument och deras förkroppsligande av 
expertkunskap, och det har fått stort inflytande på denna uppsats. Maerker jämför 
hur olika modellföretag gått tillväga för att ge vetenskaplig auktoritet till sina mo-
deller, med syftet att de skall kunna användas i läkar- och folkhälsoutbildning. 
Betydande strategier bestod i att presentera modellerna i vetenskapliga samman-
hang, att få dem bedömda av akademier och att ständigt utveckla dem efter veten-
skapliga riktlinjer. Viktigt var också att modellerna användes till vad de var äm-
nade för, att de inte blev till sensationsmaterial och flera modellmakare började 
använda sig av olika informationsteknologier som komplement till modellerna för 
att på så vis kontrollera mötet mellan föremål och användare, och dessutom – ge 
dem spridning.  

I en artikel, med den långa titeln ”Le brevet du Dr Thibert: le moulage des or-
ganes et son modelage secret au débit du XIXème siècle. Analys de l’estomac en 
carton-pierre (a8n8) au Conservatoire de Montpellier” skriver Fabien Noirot om 
hur tillverkningen av Thiberts moulager innefattar en hemlig modellering som 
utan kunskaper i hantverket är omöjlig att uppfatta. Syftet med att hemlighålla 
denna modellering var att moulagerna skulle framstå som närmast mekaniskt åter-

                                                
14 Anatomie factice kan på svenska översättas till konstgjord anatomi. 
15 Huard och Imbault-Huart (1972). 
16 Huard (1974), s. 45-62. 
17 Maerker (2011); Maerker (2013). 
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givna, vilket de aldrig kunde vara. Att göra moulager av mänskliga organ krävde 
som Noirot tydliggör i sin artikel väldigt specifika hantverkskunskaper.18 

Om medicinska moulager i allmänhet och deras historia har Thomas Schnalke 
skrivit om i Diseases in Wax. The History of the Medical Moulage.19 Det är ett 
läsvärt och givande översiktsverk. Han nämner dock inte Thibert, vilket har att 
göra med att Thibert inte använde sig av vax i sina moulager. Medicinska mou-
lager som visualiserar den mänskliga anatomin, och olika sjukdomstillstånd, har 
främst gjorts i vax och Schnalke, liksom många andra forskare som intresserat sig 
för moulagernas roll inom medicinen, har därför primärt ägnat sig åt vaxmou-
lager.  

Nick Hopwood har skrivit om embryon i vax från Zieglerstudion, av förestån-
daren Adolf Ziegler själv kallad en ateljé för vetenskapliga undervisningsmo-
deller.20 Hopwood har också skrivit om Paul Zeillers modeller och hans agenda i 
”Artist versus Anatomist, Models against Dissection: Paul Zeiller of Munich and 
the Revolution of 1848”.21 Då Ziegler underkastade sig akademisk kontroll och 
specialiserade sig, valde Zeiller att göra tvärtom och samtidigt starkt opponera sig 
emot akademins dissektioner. Han menade att hans välgjorda vaxmodeller helt 
kunde ersätta döda kroppar i den anatomiska undervisningen, medan anatomipro-
fessorn vid den medicinska fakulteten i München, Eugen Schneider, ansåg att 
Zeillers modeller inte hade någonting att göra inom akademin.22 Schneider tar i 
konflikten en extrem ståndpunkt som inte delades av hans kollegor och han själv 
var egentligen inte helt emot anatomiska modeller, som ansågs som viktiga kom-
plement till dissekerade kroppar. I samband med att Thiberts moulager presente-
rades vid den medicinska fakulteten i München, framhöll Schneider att anato-
miska modeller aldrig borde fattas ett anatomiskt kabinett och att de särskilt inom 
patologisk anatomi är att föredra framför teckningar.23  

Det som är intressant med Hopwoods artikel, förutom att Thibert tar plats i en 
not, och som är särskilt givande för den här uppsatsen är kontextualiseringen av 
Zeiller som är samtida med Thibert. Hopwood belyser hur de anatomiska mo-
dellerna genomgick en betydande förändring under 1800-talet, vilket dels hade att 
göra med en större tillgång på kroppar, dels med den akademiska specialiseringen 
inom medicinen. Maerker har skrivit om den äldre kategorin av anatomiska vax-
modeller, som var estetiskt tilltalande, i Model Experts: Wax Anatomies and En-
lightenment in Florence and Vienna, 1775–1815.  

                                                
18 Noirot (2015). 
19 Schnalke (1995).  
20 Hopwood (2002). 
21 Hopwood (2007), s. 279–308. 
22 Hopwood (2007), s. 290. 
23 Se Hopwood (2007), s. 285 och not 23 som hänvisar till UAM (Archiv der Ludwigs-Maximilians-
Universität München) N-I-17. 
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I Models: The Third Dimension of Science skriver redaktörerna Nick 
Hopwood och Soraya de Chadarevian, i det inledande kapitlet, ”Dimensions of 
Modelling”, att fokus är på objekt som människor kan greppa med sina händer 
och deras kunskapsproduktion.24 Inte sällan har de imaginära, teoretiska modeller-
na premierats i vetenskapsfilosofisk forskning och inom studier av representation-
er inom vetenskaplig praktik har de tredimensionella modellerna ofta negligerats. 
En anledning till varför tredimensionella modeller inte har tagit större plats i vår 
historia, och som också är ett resultat av att de har negligerats, är helt enkelt att 
färdvägarna som gör att modeller samlas i museer eller blir kvar i laboratoriernas 
skåp är mer slumpartade än de med vilka böcker förs in i bibliotek – där de flesta 
historiker, enligt Hopwood och de Chadarevian, fortfarande räknar med att utöva 
sin verksamhet. Att historien formas av de materiella lämningarna blir här tydligt, 
men även de modeller som har bevarats till eftervärlden har ägnats lite utrymme 
som just epistemologiska föremål inom vetenskapen och Models ämnar ändra på 
det. Att de tredimensionella modellerna var pedagogiska hjälpmedel utesluter inte 
att de också var betydelsefulla för den vetenskapliga forskningen. Ibland tillkom 
de till och med som ämnade huvudsakligen åt forskning och blev allt eftersom 
använda inom undervisning. Dessutom kan undervisningen ses som en del av vad 
som konstituerar vetenskapen.25 I flera av de kapitel som utgör Models framhålls 
hur de tredimensionella modellerna rör sig fram och tillbaka i nätverk av olika 
aktörer och hur de tar plats i flera spatiala sättningar. 

En plats för de tredimensionella modellerna har varit museet och om museer 
har det skrivits en hel del inom museivetenskapen, men när museivetare skriver 
om museer under 1800-talet tenderar medicinska museer och deras samlingar att 
uteslutas. Tony Bennett konstruerar till exempel sina analyser i The Birth of the 
Museum på ett fält som inte inkluderar de medicinska museerna och det går 
kanske att hävda att det föranleds av att Bennett ägnar sig åt offentliga museer, 
men också de medicinska museerna var i viss utsträckning offentliga.26 En annan 
inflytelserik museivetare som skrivit om museernas framväxt på 1800-talet är Ei-
lean Hooper-Greenhill och hon tecknar i Museums and the Shaping of Knowledge 
ett slags schema med inspiration från Foucault där medicinska museer inte kan 
inordnas. De var inga disciplinära museer och frågan är om museet som ett in-
doktrinerande rum med passiva besökare alls är korrekt.27 

Samuel J. M. M. Alberti som har skrivit specifikt om medicinska museer talar 
om något han kallar ”the museum affect” som genererar individuella reaktioner på 
anatomiska samlingar och som skapar nya betydelser av utställda mänskliga kvar-

                                                
24 Hopwood och de Chadarevian (2004), s. 2. 
25 Hopwood och de Chadarevian (2004), s. 3. 
26 Bennett (1995). 
27 Hooper-Greenhill (1992). 
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levor.28 En tendens hos Alberti, och som är återkommande i flera andra studier 
som rör medicinska museer, är att fokus ofta är på mänskliga kvarlevor och att 
modellerna därför sällan tas upp till närmare granskning och analys. Eva Åhréns 
forskning utgör ett lovvärt undantag och hon har i flera studier visat att medi-
cinska museisamlingar av såväl modeller som instrument och preparat inte bara 
var till för undervisning, utan att de även var inbegripna i en professionalisering, 
institutionalisering och specialisering av medicinsk vetenskap.29 I den för denna 
masteruppsats särskilt intressanta studien, ”Museerna: vetenskap i tre dimension-
er”, framhåller Åhrén 1800-talet som museernas århundrade och hon nämner John 
V. Pickstone som sätter det i relation till den dominerande kunskapsformen som 
byggde på att det fanns stora samlingar av jämförelsematerial.30  

Pickstone betonar i Ways of Knowing att det inte bara finns en enda veten-
skaplig metod, utan flera och bland dessa metoder kan en metod dominera under 
en viss tid, men metoderna avlöser inte varandra, de existerar parallellt.31 Det här 
synsättet har påverkat Karin Tybjerg när hon i The Fate of Anatomical Collections 
skriver om hur anatomiska och patologiska samlingar inte bara berättar om sam-
lingar i tillbakagång utan också om den bestående betydelsen av att samla inom 
medicinen. Samlandet fortgår och är fortfarande en vetenskaplig metod att räkna 
med, men numera sker samlandet inte i en museal kontext utan i biobanker.32 Väl-
digt sällan sätts medicinsk vetenskap av i dag i samband med samlandet på ett 
museum och många menar att det inte finns någon relation, men Tybjerg motbevi-
sar dem. Hon skriver initierat om samlandet inom medicinen på 1800-talet, för att 
sedan sätta det i relation till samlandet i dag, och hennes fokus på patologisk ana-
tomi är givande. När fokus i stället är på makroanatomi tenderar samlandet att 
ibland framstå som irrelevant för den medicinska vetenskapens utveckling. 

Fredrik Svanberg skriver i Människosamlarna om anatomiska museer och 
rasvetenskap i Sverige under hundra år, 1850-1950.33 Det är en välbehövd studie 
eftersom det tidigare har skrivits väldigt lite om de svenska anatomiska museerna 
och deras historia, och än mindre med ett tydligt museiperspektiv. Anatomiska 
modeller får dock väldigt lite utrymme hos Svanberg då fokus är på mänskliga 
kvarlevor och de personer som samlade dem. Särskilt Uppsala universitets sam-
lare och samlingspraktiker studeras, vilket till viss del har att göra med att före-
komsten av givande arkivmaterial, med exempelvis bevarade museikataloger, är 
som rikast i Uppsala. Att det även var i Uppsala som Statens institut för rasbiologi 
etablerades ger också en utvecklingslinje som är tacksam när den samlingspraktik 
som Svanberg främst undersöker handlar om kraniesamlande.  
                                                
28 Alberti (2007); Alberti (2011). 
29 Åhrén (2002); Åhrén (2004); Åhrén (2010); Åhrén (2013). 
30 Åhrén (2010). 
31 Pickstone (2001). 
32 Tybjerg (2015), s. 263-278. 
33 Svanberg (2015). 
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Den patologiska institutionens samlingar vid Uppsala universitet, som också 
utgjorde ett eget museum, faller tyvärr utanför Svanbergs avgränsningar i Männi-
skosamlarna. De utgör ett betydande komplement till hur samlandet vid den me-
dicinska fakulteten i Uppsala såg ut under det tidsspann som Svanberg undersö-
ker. Inte heller i Carl Frängsmyrs två band Uppsala universitet 1852-1916, som 
ger utmärkta ingångar för att studera och förstå den medicinska fakultetens ut-
veckling i Uppsala, får samlingarna någon närmare belysning. Frängsmyr väljer 
att nämna dem i korta ordalag och när han skriver om Uppsala universitets sam-
lingar och bibliotek förbiser han dessvärre den medicinska fakultetens museer.34  

Teoretiska utgångspunkter 

Material culture studies 
Det övergripande teoretiska ramverket för denna uppsats är material culture stu-
dies. Studiet av materiell kultur framhåller materiella aspekter som väsentliga i all 
kultur och centrala för förståelsen av sociala relationer.35 Den strikta uppdelningen 
mellan objekt och subjekt utmanas, där föremålen inte längre ses som statiska och 
passiva. Praktiker ger föremålen mening, vilket innebär att föremålens betydelser 
är föränderliga.              

Material culture studies återfinns inom en rad discipliner, som arkeologi, an-
tropologi, historia och museivetenskap, och det går därför att tala om ett interdi-
sciplinärt fält, men det finns dock metoder och perspektiv som är väldigt disci-
plinbundna. I The Oxford Handbook of Material Culture understryker redaktörer-
na Dan Hicks och Mary C. Beaudry dessa disciplinspecifika positioner, även om 
en sak alltid förenar inom fältet; att kunskap växer fram ur och är knuten till mate-
riella praktiker.36  

 Inom antropologin har förhållandet till det materiella genomgått flera faser. 
Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet handlade det om samlande; att samla 
materiell kultur till museer som skulle kunna användas till undervisning och 
forskning. Sedan, i och med de etnografiska fältstudiernas framväxt, hamnade det 
materiella en bit i skymundan för att åter tilldra sig stor uppmärksamhet från 
1980-talet och framåt. Det har talats om en material turn, som i sin tur var en re-
aktion på den lingvistiska vändningen. 

I det museivetenskapliga fältet är den lingvistiska vändningen utgångspunkten 
för den nya museologin som fokuserar på diskurser och dekonstruktion. Om 

                                                
34 Se Frängsmyr (2010). Även Svanberg har noterat att Frängsmyr förbiser den medicinska fakultetens mu-
seer, se Svanberg (2015), s. 48. 
35 Tilley (2006). 
36 Hicks och Beaudry (Oxford 2010), s. 1-21. 
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materialitet har tagits i beaktning så är det, som Tine Damsholt och Dorthe Gert 
Simonsen framhållit, endast som produkt av diskursernas meningsproduktion. Det 
materiella i sig anses inte meningsskapande, inte ens medkonstituerande i diskur-
sernas betydelser.37  

Den materiella vändningen ville bort från en alltför snäv upptagenhet av det 
språkliga, utan att för den sakens skull överge socialkonstruktivismens väsentliga 
poänger, men ibland har det resulterat i att föremål trots allt blir lästa och tolkade 
som text eftersom det materiella har uppfattats som stabilt. 

Inom material culture studies, som det brokiga fältet överlag artar sig från och 
med 1990-talet, är det materiella något som är i ständigt tillblivande. Actor 
Network Theory, som förkortas ANT, har haft stor betydelse för denna koncept-
ion av tingens instabilitet och intresset för deras agens.38 

ANT har en stark förankring i Science and Technology Studies, STS, men 
vändningen mot det materiella har varit förhållandevis långsam bland dem som 
studerat vetenskap och teknik utifrån ett historiskt perspektiv. Anledningen är en 
länge dominerande upptagenhet vid teoretisk kunskap, som har setts som veten-
skapens absoluta kärna. När intresset för vetenskapens praktiker väcktes, och se-
dan fick fart, blev dock synen på vetenskap nyansrikare. Andrew Pickering har 
lyft fram The Uses of Experiment: Studies in Natural Sciences som en milstolpe, 
eftersom vetenskapens materiella kultur i denna antologi framträdde med en sådan 
slående tydlighet.39 

Ways of Making and Knowing: The Material Culture of Empirical Knowledge 
är en annan samling texter som har visat att vetenskapshistorien inte bara är en 
begreppshistoria, utan också en historia om att göra och använda föremål för att 
förstå världen.40 I denna uppfattning grundar sig den här uppsatsen.  

Kunskapsformer och samlingspraktiker 
John V. Pickstone ger i Ways of Knowing en historisk översikt som tecknar flera 
hundra år av utveckling inom vetenskap, teknik och medicin. Denna utvecklings-
historia framträder genom en rad sammanlänkade kunskapsformer. Konceptet 
med kunskapsformer påminner om Foucaults épistémès, men där Foucault ser 
epistemologiska brott, att hans épistémès avlöser varandra, ser Pickstone snarare 
en ackumulation av kunskapsformer som är i spel samtidigt. Kunskapsformerna 
existerar dock sällan jämbördigt. Sedan renässansen har särskilt tre kunskapsfor-
mer dominerat successivt: naturalhistoria, analys och experiment. 41 

                                                
37 Damsholt och Gert Simonsen (2009), s. 10. 
38 Hicks (2010), s. 76-77. 
39 Pickering (2010), s. 193.  
40 Ways of Making and Knowing: The Material Culture of Empirical Knowledge (2014), s. 12. 
41 Pickstone (2001), s. 9. 
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   Naturalhistoria som kunskapsform studerar vad vi har och handlar till stor 
del om att skapa register, att göra sammanställningar av vad som finns i världen, 
att klassificera.42 Pickstone lyfter fram 1700-talet som klassificeringens guldålder 
och den med tiden alltmer förfinade klassificeringen ledde sedan fram till de ana-
lytiska vetenskaperna.43  

   Analys som kunskapsform uppstår när studieobjekten kan betraktas som 
föreningar av flera generaliserbara element. Många sådana element uppenbarades 
mot slutet av 1700-talet, de var inte bara simpla beståndsdelar, och Pickstone 
anger 1780-1850 som en nyckelperiod för de analytiska vetenskaperna. Gaston 
Bachelard har framhållit att det är en period då vetenskapen bryter sig loss från 
det vardagliga och går bortom dess erfarenheter.44 Exempelvis dekonstrueras 
människokroppen i flertalet vävnader och vävnadsanalyser blir till en betydande 
del av medicinen under 1800-talet. Pickstone hävdar att analysens bedrifter till 
stor del har sin grund i förekomsten av undervisande professioner vid sjukhusen, 
ingenjörsskolorna och de statliga museerna.45 Pickstone kallar 1800-talet för de 
vetenskapliga museernas århundrade, något han menar är ett dolt faktum på grund 
av vetenskapshistorikers begeistring i laboratorier.46  

   Experiment som kunskapsform bygger på analys. Med hjälp av de generali-
serbara element som analysen gjorde kända kunde synteser göras och systema-
tiska produktioner av någonting nytt. Pickstone baserar sin förståelse av kun-
skapsformen experiment på fysiologin. Han lyfter fram Claude Bernards skrifter 
som betydelsefulla för den experimentella medicinens etablerande.47 I Introduct-
ion à l’étude de la médicine expérimentale förklarar Bernard hur medicinen har 
slagit sig in på vetenskapens väg genom att överge systemens område för att allt-
mer anta en analytisk form som leder in på undersökningsmetoder gemensamma 
för de experimentella vetenskaperna.48  

De experimentella praktikerna institutionaliserades från mitten av 1800-talet, 
särskilt vid forskningsuniversiteten och distanserades från museal praktik. Deras 
plats var laboratorierna, men laboratoriearbetet var trots allt mycket av en analy-
tisk art och förutsatte även samlande.49 

I ”Finders, Keepers: Collecting Sciences and Collecting Practice” lyfter Ro-
bert E. Kohler fram hur lite vi vet om hur vetenskapsmän har samlat och använt 
sig av föremål i jämförelse med vad vi vet om experimentella praktiker. I narrativ 

                                                
42 Pickstone (2001), s. 11. 
43 Pickstone (2001), s. 30. 
44 Pickstone (2001), s. 84. 
45 Pickstone (2001), s. 30. 
46 Pickstone (2001), s. 73. 
47 Pickstone (2001), s. 13. 
48 Bernard (1865), s. 6. 
49 Pickstone (2001), s. 146. 
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om vetenskaplig utveckling blev samlandet till något som inte hade någonting att 
göra med vad som försiggick inuti laboratorierna.50 

Epistemiska föremål 
I uppsatsens syfte framgick att Thiberts moulager som epistemiska föremål är i 
fokus. Formuleringen epistemiska föremål signalerar en förankring i Hans-Jörg 
Rheinbergers tankegångar om vad han kallar epistemic things, men framhäver 
också moulagernas materialitet som museiföremål mer än om jag på svenska valt 
att kalla dem kunskapsobjekt. Enligt Rheinberger förkroppsligar epistemic things 
vad vi ännu inte vet och när ingen längre förväntar sig att de kan generera nya 
upptäckter marginaliseras de. Deras vara och funktion står i beroendeförhållande 
till rådande kunskapsform.  

   I ”Preparations, models, and simulations” delar Rheinberger upp epistemic 
things i tre kategorier: preparat, modeller och simuleringar. Kategorierna återfinns 
inom många skilda vetenskapliga discipliner. När Rheinberger presenterar varje 
kategori enskilt väljer han exempel från biovetenskaperna. Preparaten är inga re-
presentationer, utan består av själva materialiteten som ska undersökas. De pekar, 
som Rheinberger framhåller, på sig själva. Modeller däremot framträder i ett an-
nat material än det undersökningsmaterial som de hänvisar till, som ett slags data-
konfigurationer. När det kommer till simulationer så är de virtuella modeller som 
inte bara processar data, utan också genererar.51 

Metod  
När metodologiska variationer inom fältet för material culture studies presenteras 
återfinns ofta objektbiografin bland dem. Dess ursprung brukar härledas till The 
Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, som studerar hur fö-
remål tillägnas värde genom sociala relationer och också ger värde till sociala 
relationer. Särskilt inflytelserik för objektbiografin är det kapitel i boken som är 
författat av Igor Kopytoff. I ”The cultural biography of things: commoditization 
as process” skriver Kopytoff om varufiering som en process som involverar både 
ting och människor och som kan synliggöras genom biografier.52 Kopytoff menar 
med andra ord att även det materiella har livscykler som kan studeras, och det går 
till exempel att tala om ett föremåls karriär.53 

                                                
50 Kohler (2007). 
51 Rheinberger (2015). 
52 Kopytoff (1986), s. 64-91. 
53 Det bör docks påpekas att denna tankegång har en lång historia, som återupptäcks och får spridning genom 
Kopytoff. Dan Hicks lyfter fram A. C. Haddons Evolution in Art: As Illustrated by the Life-Histories of De-
signs (London 1895), i Hicks (2010), s. 82.  
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I ”Objects and the Museum” förespråkar Alberti objektbiografiska studier.54 
Han menar att museiföremål har identiteter och meningar som justeras under de-
ras levnadsbana och att justeringarna är nära sammankopplade med institutionella 
funktioner och samlingspraktiker. Att studera vad som sker med objekt när de 
intar och uppgår i en samling är enligt Alberti, som i artikeln har ett tydligt veten-
skapshistoriskt perspektiv, att tillämpa ett tillvägagångssätt som ger värdefulla 
insikter om museernas roll inom vetenskapen. Alberti talar också för att ett musei-
föremål kan fungera som en prisma som synliggör flera erfarenheter av vetenskap. 

Kate Hill har liksom Alberti sitt fokus på museiobjekt när hon i introduktion-
en till Museums and Biographies. Stories, Objects, Identities lyfter fram fördelar-
na med objektbiografier. Hon menar att objektbiografier ger värdefulla insikter i 
relationerna mellan föremål och människor, som genererar en förståelse av muse-
erna som ett slags arenor där relationer skapar narrativ av olika slag. Hill anser 
också att de ger verktyg för hur museer kan förmedla berättelser som ger en rättvi-
sare bild av de komplicerade historier som föremål, institutioner och människor 
har.55   

Objektbiografin som metod, inom såväl det vetenskapshistoriska som musei-
vetenskapliga fältet, har ofta haft en tendens att främst se till användning och 
därmed uppehålla sig föga vid föremålens tillkomstprocesser. I ”Materials against 
materiality” går Tim Ingold så långt som att kritisera det faktum att man inom 
fältet för material culture studies knappt har något alls att säga om materialen för 
föremålen.56 Han frågar sig vilken akademisk perversion det är som får oss att inte 
tala om material och deras egenskaper, utan i stället föremålens materialitet. 
Materialitetskonceptet har enligt Ingold blivit ett verkligt hinder för förnuftiga 
utredningar av det materiella.57 

Den här uppsatsens objektbiografiska studie tar både tillkomstprocesser och 
material i beaktande och teknikbiografier som de presenteras av Kacy L. Hollen-
back och Michael Brian Schiffer i ”Technology and Material Life” har varit före-
bildliga.58 Hollenback och Schiffer har sin förankring i antropologisk och arkeolo-
gisk teoribildning. Konceptet chaîne opératoire, som introducerades av André 
Leroi-Gourhan, är för dem en inspirationskälla. Det tar i beaktning de operation-
ella sekvenser som förvandlar ett naturligt material till något fabricerat. Ett annat 
inspirerande konceptet, eller verktyg för analys, är den så kallade beteendekedjan 
som även inkluderar det som sker efter tillkomstsekvenserna. Det handlar om att 
beskriva varenda interaktion och aktivitet som ägt rum under ett föremåls livshi-

                                                
54 Alberti (2005), s. 559-571. 
55 Hill (2012), s. 1-9. 
56 Ingold, (2007), s. 1-16. 
57 Ingold, (2007), s. 3. 
58 Hollenback och Schiffer (2010), s. 313-332. 
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storia. Det är dock, som Hollenback och Schiffer framhåller, närmast en omöjlig-
het att helt återskapa en sådan kedja. 

Metodens tillämpning och material 
Den objektbiografiska fallstudien inleddes med en noggrann undersökning av 
Thiberts moulager på Medicinhistoriska museet. En handledning om att forska på 
föremål, som återfinns i handboken Fråga föremålen, fick fungera som en sorts 
checklista, liksom en frågemodell i Writing Material Culture History.59 Frågemo-
dellen är utformad av Viccy Coltman och den har varit behjälplig genom hela 
fallstudien – som givetvis har sina egna frågeställningar att besvara.  

 

Bild 1. Kopia av Coltmans frågemodell med en moulage av Thibert i centrum. Bild: Thérèse 
Toudert. 

När moulagernas fysiska, taktila och visuella egenskaper blivit undersökta och 
dokumenterade, så konsulterades museets föremålskatalog. Den visade sig inne-
hålla information i ringa mängd, men uppgav varifrån delar av moulagesamlingen 
hade donerats, Institutionen för medicinsk cellbiologi. Det är en institution som 
har sitt ursprung i tre institutioner, den anatomiska, den fysiologiska och den hi-
stologiska.  

                                                
59 Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell kultur (2014); Coltman (2015) s. 25. 
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   Den anatomiska institutionen är den äldsta och de anatomiska samlingarna, 
som en gång tog plats i ett anatomiskt museum, är numera omhändertagna av 
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. De har också hand om de bevarade 
föremålsliggarna. För att veta om moulagerna varit del av anatomiska institution-
ens samlingar gick jag igenom dessa i Gustavianums samlingsarkiv. Inga spår av 
Thiberts moulager fanns i de genomgångna liggarna, men däremot många andra 
anatomiska modeller och moulager. Den gav en förståelse för att dessa föremåls-
typer varit viktiga som återgivningsmedier i medicinsk undervisning. 

   För att forska vidare i hur moulagerna trots allt hamnat vid Institutionen för 
medicinsk cellbiologi kontaktades Mats Hjortberg, som då var universitetslektor 
där och ansvarig för de samlingar som fortfarande fanns kvar vid institutionen. 
Han kunde ingenting säga om Thiberts moulager och när jag visade fotografier 
kände han inte igen dem. Moulagerna verkade ha varit undangömda i något förråd 
sedan mycket länge innan de donerades till Medicinhistoriska museet.  

   Några ännu inte tömda förråd med föremål återstod och vi stämde möte för 
att tillsammans se på vad som fanns i dem. Ingenting som kunde sättas i förbin-
delse med Thibert fanns i de föremålsrika förråden, inte heller fanns någon in-
formation om honom och hans moulager i institutionsarkivet som Mats Hjortberg 
senare hade vänligheten att låta mig genomsöka. 

   Arkivstudier har dominerat efterforskningarna om moulagernas proveniens 
och användning i Uppsala. Förutom den gamla anatomiska institutionens arkiv har 
den medicinska fakultetens arkiv i Uppsala universitets arkiv konsulterats från 
1839 till 1880. På Uppsala universitetsbibliotek har jag tagit del av Upsala läkare-
förenings arkiv och redogörelser från den medicinska fakultetens institutioner i 
Uppsala universitets årsskrift från första publikationsåret 1861 fram till år 1880. 

Men inga spår efter Thiberts moulager. Då de är tillkomna i patologisk ana-
tomi hade kanske Patologiska institutionens arkiv kunnat ge något, om det arkivet 
bara hade funnits tillgängligt. Vid tidpunkten för mina efterforskningar var arkivet 
försvunnet. Det har nu helt nyligen kommit till min kännedom, genom universi-
tetsarkivarie Håkan Drufva, att arkivet har återfunnits på Regionarkivet. Det går 
sålunda att tala om en besvärande lucka i min undersökning, på över 100 år, där 
ingenting framgår om exakt var Thiberts moulager har befunnit sig och hur de har 
använts. 

   Efterforskningarna om moulagernas tillkomstförhållanden och deras muse-
ala liv i Frankrike har erbjudit större tillfredställelse. En god grund för det är att 
Thibert själv har skrivit så mycket om sin verksamhet och att dessa skrifter finns 
digitaliserade.  

   Frankrikes nationalbiblioteks digitalt tillgängliggjorda material har varit en 
förutsättning för den här uppsatsens genomförande. Jag har enkelt kunnat ta del av 
digitaliserade original av exempelvis vetenskapsakademiers utlåtanden, industri-
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utställningars kataloger och äldre franska dagstidningar, genom webbportalen 
Gallica, utan att befinna mig i Frankrike. 

   En forskningsresa till Frankrike bedömdes ändå vara av nödvändighet, dels 
för fördjupade arkivstudier i det franska nationalarkivet och dels för mina fältori-
enterade efterforskningar. Alla Thiberts kända bostadsadresser i Paris har blivit 
besökta och även platserna för hans museer, de som inte var i anslutning till hans 
hem. Besök på Paris medicinhistoriska museer, varav två existerade som universi-
tetsmuseer redan under Thiberts tid, har också utgjort en del av mina fältstudier. 
Den spatiala dimensionen är intressant för hur kunskap uppstår och förmedlas och 
förutom att besöka platser har också kartor, ritningar och fotografier konsulterats, 
inte bara för Paris utan också Uppsala.  
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En objektbiografisk fallstudie 

Del 1: Tillkomst och karriärvägar 

Félix Thiberts moulager  
Félix Thibert doktorerade i december 1834, vid den medicinska fakulteten i Paris, 
med en avhandling om reumatism.60 Den vittnar lite om hans intresse för den pato-
logiska anatomin och hans kommande verksamhet. Samma månad doktorerar 
också Thiberts gode vän Jean-Francois Rameaux på en avhandling om muskler. 
Tillsammans tilldelas de i januari 1837 ett femårigt patent på uppfinningen av ett 
moulagematerial de kallar carton-pierre.61  

När moulagerna gjorda i detta material börjar cirkulera i Paris medicinska 
kretsar, och Thibert presenterar dem i Anatomie pathologique avec modèles en 
relief 1839, är Rameaux ute ur bilden.62 Han omnämns inte ens. Boken tillägnas 
minnet av Thiberts föräldrar och i förordet går ett särskilt tack till Monsieur Or-
fila, dekan vid den medicinska fakulteten i Paris, vars stöd och uppmuntran varit 
av stor betydelse för Thiberts projekt och publikationen av hans observationer.63  

I förordet förklarar också Thibert att boken inleds med en snabb genomgång 
av den anatomiska patologins historia, för att på så vis demonstrera moulagernas 
användbarhet.64 Genomgången blir till en anatomihistorisk exposé som tar sin bör-
jan i antiken och får sitt avslut i hans absoluta samtid med den patologiska anato-
min som vetenskap. Han placerar noggrant sina moulager i detta sammanhang, de 
tillhör det allra senaste av vetenskapliga förvärv, och hans önskan är att de skall 

                                                
 
60 Se Tables (la première chronologique, et les autres alphabétiques) des thèses soutenues à la Faculté de 
médecine de Paris, dans les cours de 1834 (1835). Paris. 
61 För patentet se Bulletin des lois du Royaume de France IXe série (1837). Paris, s. 326. Moulagematerialets 
komposition presenteras i Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie et revue des nouvelles 
scientifiques nationales et étrangères (1843) band IX, andra serien, s. 558-559. Kompositionen består av åtta 
delar benlim, tolv delar vatten, tolv delar lumppappersmassa, en del gummi arabicum och pulveriserad krita i 
en sådan mängd att det hela blir formbart. 
62Rameaux, som också doktorerat i matematik, återvände till Strasbourg, där han en gång påbörjat sina stu-
dier i medicin, med intentionen att göra akademisk karriär. Han misslyckades emellertid vid aggregationen i 
fysiologi, men hade desto större framgång i fysiska och kemiska vetenskaper. I december 1839 tillträdde han 
lärostolen i hygien och fysik. Se Arnould (1975). 
63 Thibert (1839a), s. X. 
64 Thibert (1839a), s. IX. Genomgången har titeln ”Aperçu historique de l’anatomie pathologique”. 
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vara med om att föra den patologiska anatomin framåt, mot den destination som 
inte blivit nådd ännu.65  

Den patologiska anatomin 
Den patologiska anatomin hade explosionsartat växt fram under de decennier som 
föregår Thiberts företag. Xavier Bichat förfinade kring sekelskiftet 1800 den or-
ganbaserade patologin hos Giovanni Battista Morgagni och Matthew Baillie ge-
nom att låta vävnaderna, och inte bara organet självt, utgöra grunden för den pato-
logiska analysen. Organskadorna preciserades på ett sätt som gav förhoppningar 
om att avancera till en exakt vetenskap.66 I stället för generella och vaga sjuk-
domsbenämningar, som exempelvis hjärtinflammation i den gamla nosologin, 
kunde sjukdomar nu delas upp i flera mindre enheter på ett sätt som var i tydlig 
korrelation med uttryck i vävnaden. Det handlar om en medicinsk blick som hela 
tiden tränger djupare och som Michel Foucault beskrivit i Naissance de la clini-
que.67 Denna blick hade inte kunnat utvecklas utan sjukhusens förhållandevis ho-
mogena miljöer, med deras ansamlingar av svårt sjuka och en utbred dissekt-
ionspraktik. Foucault framhåller att det inte är någon tillfällighet att den patolo-
giska anatomin växer fram i samma stund som klinikens metoder, då det var så att 
fallbeskrivningens språk och den diagnostiserande blicken skulle vila på en stabil 
grund, genom döden synlig och läsbar.68 Jean-Nicolas Corvisart verkade för denna 
syntes av patologisk anatomi och klinisk praktik, liksom René Laënnec som 
främst är känd som stetoskopets fader. Laënnec tilldelades år 1822 lärostolen i 
medicin vid Collège de France och gav där åren 1822-1824 en föreläsningsserie 
som sammanlänkade diagnostiska tekniker med patologisk anatomi.69 I Thiberts 
Anatomie pathologique från 1839 går det att se hur Laënnecs tankar har etablerats 
i det medicinska fältet i följande passage: 

 

Patologisk anatomi är det enda sättet att uppnå en exakt kunskap om organiska sjukdomar; 
den belyser för medicinen sätet och orsakerna till sjukdom; det är den säkraste guiden för me-
dicinsk diagnos och lär utövaren vad han har att frukta eller hoppas på, den hindrar honom 
från att hänge sig åt en falsk säkerhet, och blir just därför en av semiotikens mest solida grun-
der.70 
 

                                                
65 Thibert (1839), s. 59. 
66 Bynum (1994), s. 32-33. 
67 Foucault (1963). 
68 Foucault (1963), s. 198. 
69 Maulitz (1987), s. 103. 
70 Min översättning av: ”L'anatomie pathologique est le seul moyen de parvenir à une connaissance exacte 
des maladies organiques; elle éclaire la médecine sur le siège et les causes des maladies; elle est le guide le 
plus sûr pour le diagnostic médical, et en apprenant au praticien ce qu'il doit craindre ou espérer, elle 
l'empêche de se livrer à une fausse sécurité, et, par cela même, devient l'une des bases les plus solides de la 
séméiotique.” Se Thibert (1839a), s. 50f. 
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Thiberts moulager av organskador blir till ett hjälpmedel i åskådliggörandet av 
grunden och orsaken till sjukdomstillstånden, som sedermera ger säkra diagnoser 
och bättre behandlingar.  

Moulagernas fördelar som visualiseringsteknik 
Thibert positionerar sina moulager genom att framhålla deras vetenskaplighet, den 
roll de har att spela inom vetenskapen, men han positionerar dem också gentemot 
andra tekniker för att visualisera sjukdomstillstånd. Gravyr menar han ger vaga 
och oprecisa uppfattningar, särskilt som tvådimensionaliteten inte involverar kän-
seln. Kolorerade teckningar lider samma brist, men är för vetenskapligt bruk än 
värre då färgerna verkligen kan förleda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Den mänskliga hjärnan i Traité complet de l’anatomie de l’homme av Jean Marc Bourgery 
och Nicolas Henri Jacob. Wikimedia Commons. 

När det kommer till tredimensionella anatomiska vaxmodeller så är de modelle-
rade och därför aldrig riktigt sanna naturen. De erbjuder en för ögat tilltalande 
harmoni och symmetri, vilket inte är till fördel för återgivningen. Vetenskaps-
mannen vill, som Thibert uttrycker det, studera naturen i dess fulhet, irregularitet 
och anomalier. Han önskar inga konstnärliga ideal.71 Viktigt att påpeka är att Thi-
bert tidsmässigt befinner sig i brottet mellan de äldre estetiskt tilltalande anato-
miska vaxmodellerna och de yngre specialiserade vaxmodellerna, inte sällan mou-
lager, inom främst obstetrik, embryologi och dermatologi. De vaxmodeller han 
hänvisar till i sin kritik tillhör den äldre kategorin.  
 

                                                
71 Thibert (1839a), s. 54. ”L’homme de la science veut étudier la nature dans sa laideur, ses irrégularités et ses 
anomalies: l’anatomiste ne demande pas l’idéal de l’artiste, mais le vrai de la nature.” 
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Bild 3. Anatomisk vaxmodell av Clemente Susini, sent 1700-tal. Wikimedia Commons. 

Andra svagheter hos vaxmodellerna är deras känslighet för värme och övergri-
pande ömtålighet som enligt Thibert gör dem omöjliga att använda i demonstre-
rande undervisning. När det kommer till anatomiska preparat så framhålls torrpre-
paraten som problematiska eftersom de inte sällan krymper till oigenkännlighet 
och de preparat som förvaras i sprit förblir, även om de tillfredställande skulle 
kunna återges i färg och form, onåbara för känseln som Thibert hävdar är en av de 
främsta förutsättningarna för studerandet av den patologiska anatomin.72 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Fosterpreparat i utställningen The Body Collected. Foto: Thérèse Toudert. 

                                                
72 Thibert (1839a), s. 53-55. 
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Thiberts egna moulager framställer han givetvis som enastående. Efter långa och 
krävande försök har han nått fram till en teknik som inte imiterar, utan som åter-
skapar studieobjekten precis som de är. Dessutom förändras de aldrig, som exem-
pelvis de naturliga preparaten kan göra.73 Den medicinska fakulteten i Paris, som 
enligt Thibert förstått vikten, i vetenskapens intresse, att alltid ha tillgång till ob-
jekt som aldrig åldras, har därför också gett Thibert i uppdrag att återskapa organ-
förändringar som gestaltar sig vid de akademiska sjukhusen i Paris.74 Han blir se-
dermera även avlönad som den medicinska fakultetens preparator.75 

Värdefulla nätverk 
I Anatomie pathologique avec modèles en relief uttrycker Thibert stor tacksamhet 
till flera personer i betydande positioner. Bland dessa Casimir Broussais vid mili-
tärsjukhuset Val-de-Grâce, som med glädje varit till hjälp med att delge fall som 
framstått som särskilt intressanta att studera.76 Thibert vet väl att använda sig av 
värdefulla nätverk och hans metoder för att tillägna moulagerna vetenskaplighet 
och sedermera introducera och marknadsföra dem skiljer sig inte nämnvärt från 
Louis Auzouxs metoder för att göra detsamma med dennes anatomiska modeller i 
papier-mâché.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 5. Anatomiska modeller i papier-mâché av Louis Auzoux på Hagströmerbiblioteket. Foto: 
Thérèse Toudert. 

Det är inte omöjligt att Thibert till och med låtit sig inspireras av Auzoux, verk-
sam i Thiberts samtid, men som redan under 1820-talet började tillverka och salu-
föra anatomiska modeller. Auzoux presenterar sina modeller för lärda sällskap 
och vetenskapliga akademier, ställer ut dem på industriutställningar och ger ut 
                                                
73 Thibert (1839a), s. 55-56. 
74 Thibert (1839a), s. 57. 
75 Se Waller Ms fr-08698. 
76 Thibert (1839a), s. 57-58. 
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skrifter som ingående presenterar modellerna och förklarar hur de ska användas.  
I skrifterna integreras betydande utlåtanden och Auzoux är noggrann med att rikta 
tacksamhet mot de aktörer som värderar hans modeller och som hela tiden får 
honom att förbättra dem och deras ändamålsenlighet.77 

Moulagernas montering och presentation 
I Anatomie pathologique avec modèles en relief beskriver Thibert hur hans mou-
lager är monterade och presenterade. De är placerade i ramar som är formade så 
att de kan staplas på varandra utan att organen som representeras tar till skada. 
Ramarna har vidare ryggar som liknar bokryggar på vilka sjukdomstillståndet är 
noterat.78 Dessa moulager tillhör den första generationen av moulager som Thibert 
saluför. Moulagerna som finns i Medicinhistoriska museets samlingar i Uppsala är 
däremot placerade i kassetter, också med bokryggar, och tillhör därför den andra 
generationen som vid tidpunkten för tillkomsten av Anatomie pathologique avec 
modèles en relief, år 1839, inte har skapats ännu. Till den första generationen föl-
jer oerhört ingående sjukdomsförlopp som efter förord och anatomihistorisk ex-
posé utgör Anatomie pathologique avec modèles en relief. Vi får verkligen be-
kanta oss med flera av de personer vars sjukdomsfall moulagerna återskapar och 
det här tillvägagångssättet återspeglar det ideal Thibert funnit i syntesen av pato-
logisk anatomi och klinisk praktik.  

I en kortare skrift av Thibert från samma år, Nouveau système pathologique. 
Humaine et comparée finns inte samma ambition. Skriften är utgiven i marknads-
föringssyfte och är till stor del en ren försäljningskatalog över de pjäser som finns 
att tillgå. De är strax över 80 till antalet och långt fler ska de bli. Det intressanta 
med försäljningskatalogen är dock inte bara att den förtecknar beståndet, utan 
också dess undertitel: ”Katalog över pjäser som bildar doktor Félix Thiberts pato-
logiskt anatomiska museum”.79  

Moulagesamlingen som ett museum 
Thiberts moulager utgör tillsammans ett museum. Själva ordet museum hade på 
Thiberts tid andra konnotationer än i dag och utvecklingen mot en högkonjunktur 
för det förflutna var inte en rörelse som inbegrep 1800-talets medicinska museer 
nämnvärt.80 De befann sig främst i nuet och syftade till de medicinska vetenskap-
ernas avancemang, de var pedagogiska resurser i den medicinska undervisningen 
och tredimensionella publikationsformer, vilket gjorde dem till betydande arkiv av 

                                                
77 Maerker behandlar Auzoux i Maerker (2015), s. 129-142. Se också Auzoux (1839). 
78 Thibert (1839a), s. 56-57. 
79 På franska: ”Catalogue des pièces qui forment le Musée anatomo-pathologique du Docteur Félix Thibert”. 
Se Thibert (1839b). 
80 Det träffande uttrycket ”en högkonjunktur för det förflutna” har jag lånat från Edquist (2005), s. 181. 



 28 

forskningsresultat som kunde understödja framtida forskningsprojekt.81 I det 
schema som Eilean Hooper-Greenhill tecknar i Museums and the Shaping of 
Knowledge passar de inte riktigt in.82 Medicinmuseer hade inte en fostrande upp-
gift i den bemärkelsen att de var ämnade att skapa goda och upplysta nationsmed-
borgare. Om de nödvändigt ska passas in i ett slags epistemologiskt schema är det 
mera givande att vända sig till Pickstone.83 Medicinska museer under 1800-talet 
var djupt präglade av den analytiska kunskapsformen.   

Akademiernas positiva omdömen 
Den 22 oktober 1839 presenteras en rapport som utvärderar Thiberts moulager 
under en sammankomst vid Académie royale de médecine. Utskottet för rapporten 
utgörs av Gabriel Andral, Gilbert Breschet och Jean Cruveilhier, alla verksamma 
som lärare vid den medicinska fakulteten i Paris. De lovordar moulagerna för de-
ras naturtrogenhet och att de samtidigt har fördelen att vara solida som sten. Deras 
beständighet lämpar sig väl för medicinsk undervisning, gör dem enkla att trans-
portera och garanterar också deras bevarande inför framtiden. Utskottet förordar 
att Thiberts moulager bör ingå i alla museer för anatomi och patologi. De kan där 
understödja naturliga preparat, eller helt ersätta dem.84  

Här framgår tydligt att så länge som de anatomiska modellerna är verklighets-
trogna är det inte avgörande att de medicinska museernas samlingar består av 
sjukdomsfallens autentiska yttringar i mänskliga vävnader. Anders Retzius som 
besökte Paris 1833 konstaterade i sin reseberättelse, med bitsk underton, att man i 
Frankrike hellre låter avbilda i vax eller gips än gör sig möda att preparera och 
uppställa preparaten ”i spiritus vini”.85  

Utskottet framhåller att Thiberts moulager är gjorda med en sådan anmärk-
ningsvärd perfektion att de verkligen kan tas för naturliga preparat. I rapporten 
framgår att flera forskare under en vetenskaplig kongress i Tyskland frågat efter 
Thiberts konserveringsmetoder. Det framgår också att moulagerna varit en sådan 
sensation att flera universitetslärare bestämt sig för att kontakta den tyska rege-
ringen med förslaget att köpa in Thiberts moulager som undervisningsmaterial. 
Det är även utskottets förslag att Académie royale de médicine ska meddela den 

                                                
81 Åhrén har på ett mycket givande sätt skrivit om 1800-talets medicinska museer och vad jag skriver om dem 
här baserar sig i hög grad på Åhrén (2010). 
82 Se Hooper-Greenhill och särskilt det moderna epistemet som hon beskriver det från 1700-talets slut och 
framåt i Museums and the Shaping of Knowledge (1997). 
83 Här låter jag mig också inspireras av Åhrén (2010). För en förklaring av de tre olika kunskapsformerna se 
Pickstone (2001), s. 7-9. 
84 Académie royale de médecine. Rapport. Fait à cette Academié dans la séance du 22 octobre 1839, sur les 
pièces pathologiques représentées en relief, et publiées par le docteur Félix Thibert […]. 
85 Retzius (1902), s. 199. 
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franske utbildningsministern att det vore fördelaktigt om varje medicinsk fakultet 
hade tillgång till Thiberts samling.86  

Utskottet talar om Thibers moulager som en samling, men aldrig som ett mu-
seum, även om han själv marknadsför dem så, och när Académie royale des sci-
ences kommande år, 1840, ger en rapport gällande Thiberts moulager omnämns 
de inte heller som ett museum.87 Denna gång utgörs utskottet av Gilbert Breschet, 
André Marie Constant Duméril, François Magendie, Étienne Serres, Pierre-Martin 
Roux, Félix Hippolyte Larrey, Henri-Marie Ducrotay de Blainville, Félix Savart 
och François-Joseph Double. De menar att moulagerna ger löften till både konsten 
och vetenskapen om nya och stora fördelar. De ställer dem emot andra visualise-
ringstekniker, precis som Thibert gjort i Anatomie pathologique avec modèles en 
relief, och konstaterar att gravyrer och teckningar innehåller alltför mycket av 
konstnärens egna känslouttryck, dessutom är färgerna som återger skuggor aldrig 
desamma som dem hos organskadan. De naturliga preparaten är alldeles för för-
änderliga, de ändrar färg och form och är dessutom mediokra för undervisning då 
de är svåra att ta på, men också att se. Vaxmodeller har även en tendens att som 
naturliga preparat ändra färg och form med tiden, dessutom återger det alltför ofta 
konstnärens ideal.  

Thiberts framställningsmetod menar de övervinner så gott som alla brister, 
men utskottet vill dock gärna vänta med att föreslå moulagerna till det åtråvärda 
Monthyonpriset i medicin och kirurgi. De vill först se att Thibert gör sin samling 
både talrikare och mera varierande, till exempel att också hudsjukdomar integre-
ras så att moulagerna kan användas i undervisningen för såväl speciell patologi 
som patologisk anatomi. 

Industriutställningarnas prisbelöningar 
Förutom att presentera moulagerna för akademier och lärda sällskap ställer Thi-
bert ut dem på flertalet industriutställningar där han tilldelas fina omdömen och 
priser. Från utställningen av franska industriprodukter 1839 meddelar juryn att de 
tilldelar Thibert en silvermedalj för en verksamhet vars exploatering just börjat 
och som de menar har enorma möjligheter att utvecklas. De anser att moulagerna 
en dag kommer att vara oumbärliga för de medicinska universiteten.88 Kommande 
år vid utställningen av konst- och industriprodukter i Toulouse 1840 tilldelas Thi-
bert återigen en silvermedalj. Juryn framhåller att vaxmodeller och andra anato-

                                                
86 Académie royale de médecine. Rapport. Fait à cette Academié dans la séance du 22 octobre 1839, sur les 
pièces pathologiques représentées en relief, et publiées par le docteur Félix Thibert […] (1839). 
87 Académie royale des sciences – Institut de France. 1840. Rapport par MM. Breschet, Duméril, Magendie, 
Serres, Roux, Larrey, de Blainville, Savart, Double (1840). 
88 Exposition des produits de l’industrie française en 1839. Rapport du jury central. Tome troisième (1839). 
Paris, s. 462-463. 
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miska preparat har besvärande nackdelar, exempelvis kostsamhet och ömtålighet, 
nackdelar som Thibert med sina moulager har övervunnit.89 

Med viss inspiration från England, och i konkurrens med deras industriella 
utveckling, beslutade Frankrike 1798 att påbörja en svit av återkommande nation-
ella industriutställningar. Utställningarna fick emellertid en lite annorlunda karak-
tär gentemot Englands, då industrins produkter tillägnades mera utrymme, än dess 
redskap och maskiner. Från och med 1834 började också de franska utställningar-
na inrymmas i för dem särskilt uppförda byggnader, vilket blev stilbildande och 
en tradition även för de framtida världsutställningarna.90 Det handlar alltmera om 
uppvisningar, än egentlig försäljning, och en sakkunnig jury utdelar priser i flera 
huvudkategorier med tillhörande undersektioner.  Då Thibert ställer ut för första 
gången 1839 återfinns han i den åttonde kategorin, ”Arts divers”, och belönas i 
dess fjärde undersektion ”Objets d’anatomie et de chirurgie”.91 

Vid tiden för industriutställningen 1839 och under 1840-talets första år har 
Thibert med sina moulager skapat ett patologiskt anatomiskt museum i sitt hem på 
100, rue du Cherche-Midi.92 Det är en adress i Paris sjätte arrondissemang som är 
förhållandevis nära flera sjukhus och sjukhem, särskilt Hospice des Incurables och 
Hôpital des Enfants Malades. I en artikel i Gazette Médical från 1840, som utgår 
från publikationen av Thiberts Anatomie pathologique avec modeles en relief, 
beskrivs hans museum på följande sätt:  

”Herr Thiberts kabinett, dekorerat med hans produkter, liknar en amfiteater där pjäserna som 
presenteras visas upp fräscha och livfulla; det är liket i dess sanning, frånräknat lukten av för-
störelse och den iskalla känslan av döden.”93  

Museet har i beskrivningen karaktären av äldre tiders kuriosakabinett, som inte 
sällan fanns i anslutning till hemmet. 

De medicinska fakulteternas museer i Frankrike 
Det fanns under 1840-talet tre medicinska fakulteter i Frankrike, i städerna Mont-
pellier, Paris och Strasbourg. Montpellier har sedan den medicinska undervisning-
en startade där 1795 haft ett anatomiskt museum, men aldrig ett specifikt patolo-
giskt anatomiskt. Samma år 1795, får också medicinska fakulteten i Paris ett mu-
seum, som hade både en konstnär, Lemonnier, och en vaxmodellmakare, Pinson, i 

                                                
89 Thibert (1844), s. 300-301. 
90 Ekström (1994), s. 23-24. 
91 Se Exposition des produits de l’industrie française en 1839. Rapport du jury central. Tome troisième 
(1839). Paris, s. 278 och s. 455. 
92 Se Thibert (1839a), s. 123 och (1839b), s. 1, samt häftets omslag. 
93 På franska: Le cabinet de M. Thibert, décoré de ses produits, ressemble à un amphithéâtre où seraient 
étalées, fraîches et vives, les pièces qu'ils représentent; c'est le cadavre dans sa vérité, moins l'odeur de la 
destruction et la glaciale sensation de la mort. Se Gazette médical de Paris 1840.04.04.  
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personalen.94 Deras arbetsuppgifter var att reproducera extraordinära anatomiska 
tillstånd, ibland elakartade, som bedömdes vara av intresse och nödvändighet för 
den medicinska undervisningen. Ett patologiskt anatomiskt museum ser dagens 
ljus i samband med en donation av kirurgen Dupuytren 1835. Donationen var från 
början tänkt att finansiera en lärostol i patologisk anatomi, men eftersom summan 
inte var tillräcklig för ändamålet föreslog den medicinska fakultetens dekan, Or-
fila, att donationen i stället kunde gå till ett patologiskt anatomiskt museum, för 
att sedan övertyga regeringen om att finansiera lärostolen.95 Lärostolen i patolo-
gisk anatomi blev till året därpå, 1836. Den tillsattes av Cruveilhier och det är värt 
att notera att lärostolarnas tillblivelser i både Strasbourg och Paris hänger samman 
med en museipraktik som förlänar ämnet status och vetenskaplighet.  

Thiberts patologiskt anatomiska museum utgörs av en samling moulager han 
själv skapat och även saluför och denna samling kommer snart att integreras i 
samtliga samlingar vid de medicinska fakulteterna. Förutom att kunna besökas 
och konsulteras i sin helhet i Thiberts hem, kan museet med andra ord uppgå i 
andra museer, vilket har en betydande funktion för dess epistemologiska tyngd. 
Universitetsmuseerna skänker en vetenskaplighet till Thiberts museum som han 
själv inte kan generera. När Charles Henri Ehrmann låter publicera en katalog 
över fakultetsmuseets samlingar i Strasbourg 1843 finns en kategori som samlar 
modeller och moulager av Auzoux, Küss, Robert, och Thibert.96 Under rubriken 
”Patologiskt anatomiska pjäser i carton-pierre” återfinns några av Thiberts mou-
lager och det framgår att det är tack vare utbildningsministern som moulagerna 
finns i samlingarna. De är 86 till antalet, fixerade i 56 ramar av svart trä, och utgör 
enligt Ehrmann själv ett urval med de intressantaste pjäserna i Thiberts museum.97 
Ehrmann talar om Thiberts museum som ett museum, likaså juryomdömena från 
industriutställningarna, men som tidigare noterat inte akademierna och det kan 
säkert röra sig om tillfälligheter, fast det är ändå en skillnad att ta i beaktning. 
Kanske är det så att de vetenskapliga kommittéerna inte gärna vill omnämna Thi-
berts museum som ett medicinskt museum eftersom det inte helt igenom uppfyller 
vad de lägger i ordets betydelse, ett rum för vetenskap? 

Monthyonpriset 
Thibert utökar idogt sitt museum under 1840-talets första år och genomför också 
vissa förändringar. I oktober 1843 meddelar han l’Academie des sciences att sam-
lingarna, hans patologiskt anatomiska system, tillfogats en ytterligare del och 
l’Academie des sciences vidarebefordrar denna kungörelse till kommissionen för 

                                                
94 Huard (1975) ”Structure et fonctionnement de la Faculté de Médecine de Paris en 1813” i Revue d’histoire 
des sciences 28-2, s. 139-168. 
95 Orfila (1842), s. I-VII. 
96 Ehrmann (1843), s. 228. 
97 Ehrmann (1843), s. 229. 
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Monthyonpriset.98 Förändringarna som genomförts tycks vara till belåtenhet för 
bara några månader senare, i februari 1844, tillägnas Thibert Monthyonpriset. 
Kommissionen för priset förklarar i motiveringen att de studerat Thiberts samling 
och slagits av naturtrogenheten in i minsta detalj. De är även övertygande om att 
det knappt finns någon organskada som Thibert inte med exakthet har återgett och 
att såväl patologisk undervisning som praktik kan dra stor nytta av hans verk.99 

Thiberts museum blir till ett bibliotek 
Samma år som Thibert prisas för sina moulager ger han ut Musée d’anatomie pat-
hologique. Bibliothèque de médecine de chirurgie pratiques representant en relief 
les altérations morbides du corps humain.100 Han vill presentera den förbättring 
som hans Musée d’anatomie pathologique har genomgått, och som är frukten av 
fyra års forskning och arbete, med förhoppningen om att hans nya verk ska 
komma att understödjas på samma sätt som hans förra. Thibert berättar sin fram-
gångssaga, bland annat att lärda sällskap, som slagits av nyttan av hans innovation 
i studiet av organskador, enhälligt talat för användandet av hans moulager i prak-
tik och undervisning.101 

Den första generationen av moulager hade främst varit anpassade för medi-
cinsk undervisning och det uttrycktes från flera håll önskningar om att också van-
ligt förekommande sjukdomar, som det är bra att känna till inom läkaryrket, skulle 
reproduceras. Thibert menar att han nu äntligen kan tillhandahålla möjligheten för 
läkaren, långt från de stora sjukhusen, att överblicka de anatomiska egenskaperna 
hos de viktigaste klasserna av sjukdomar.102 
 

 

Bild 6. Félix Thiberts Musée d’anatomie pathologique. BIU Santé Paris Descartes Open License. 

                                                
98 ”Compte rendu des séances de l’académie des sciences. Séance du lundi 16 octobre 1843. Présidence de M. 
Dumas”, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences (1843). Paris, s. 822. 
99 Rapport de l’institut royale de France, Académie des sciences. Commissaires MM. Breschet, Serres, 
Duméril, Larrey, Magendie, Roux, de Blainville, Velpeau, Pariset, Andral, rapporteur. 1844 (1844). Paris. 
100 Thibert (1844). 
101 Thibert (1844), s. 2. 
102 Thibert (1844), s. 2 
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De nya moulagerna är inte heller lika skrymmande. Det visade sig att den första 
generationens behov av stort utrymme gjorde det svårt att hålla och hantera en 
samling och utifrån denna problematik transformerades museet till bibliotek. 
Moulagerna är inte längre inramade utan inneslutna i kassetter och den här föränd-
ringen kan enligt Thibert underlätta införandet av hans samling inte bara på de 
medicinska fakulteterna, utan också på offentliga bibliotek. I förlängningen inne-
bär detta att medicinstuderande, och även utövande läkare, enkelt kan konsultera 
flertalet fall av intern och extern sjukdom, vars verkliga karaktär i Thiberts me-
ning bara kan förstås genom regelbunden observation.103 

Varje volym i biblioteket motsvarar olika typer av sjukdomar och visar alla 
stadier av sjukdomen. De olika stadierna indikeras med siffror och till varje siffra 
hör en förklaring. Dessa korta förklaringar av varje stadium samlade på ett ställe 
möjliggör enligt Thibert att utövaren kan vinna tid genom att enkelt konsultera 
dem tillsammans. 

Industriutställningen 1844 
Det sker en rörelse bort från museet, vad gäller moulagernas utformning, men 
samtidigt utvecklas museipraktiken, och i synnerhet utställningsverksamheten. År 
1844 anordnas den näst sista nationella industriutställningen i Frankrike, i en svit 
av 11, och Thibert medverkar. Denna gång i kategorin ”Beaux-Arts” och dess 
undersektion ”Lithographie, mannequins, brosses et pinceaux pour peintres, taxi-
dermie, etc., etc.” i vilken han tillägnas en silvermedalj för sitt arbete.104 I juryutlå-
tandet framgår att pjäserna i Thiberts museum numera uppgår till 600 stycken och 
att de tillsammans presenterar fler än 1200 sjukdomsyttringar. Den kompletta 
samlingen skulle ha ett pris på 30 000 francs. 

Carl Palmstedt, föreståndare för Chalmerska Slöjd-Skolan i Göteborg, besökte 
industriutställningen i Paris 1844 och avgav sedan en rapport till Kongl. Com-
merce-Collegium i Sverige. I rapporten presenteras Thiberts moulager som efter-
bildningar av sjukdomstillstånd i stenpapp, anordnade så att de hade omslag som 
fullkomligt liknande inbundna böcker. Palmstedt fann den utställda samlingen av 
Thiberts moulager både väl ordnad och med noggrannhet utförd, men ville man se 
den i sin helhet rekommenderade Palmstedt ett besök till Thiberts ”Pathologiska 
museum” på rue Montparnasse.105 

Industriutställningsåret 1844, får Jean-Baptiste Sabatier-Blot, som ingår i 
samma sektion som Thibert, ett hedersomnämnande för sina daguerreotyper.106 

                                                
103 Thibert (1844), s. 3. 
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Han anses av juryn vara den främste, bland konkurrenter, i daguerreotypframstäl-
lande. Fotografiets barndom är ett fenomen som är samtida med Thiberts projekt, 
men som med den tidiga tekniken, daguerreotypin, aldrig på allvar kan utmana det 
Thibert åstadkommer. Daguerrotyperna var oerhört ömtåliga och dessutom svåra 
att uppfatta, om inte vända mot en mörk bakgrund, och ofta förvarades de under 
glasskivor, som skydd mot beröring, i små tygklädda etuier. Det var Louis Jac-
ques Mandé Daguerre som under 1830-talet hade utvecklat Nicéphore Niepces 
uppfinning, en metod för att framställa fotografier med varaktigt resultat, och 
gjort den mera praktiskt användbar. Metoden som kom att bli känd under namnet 
Daguerréotypie offentliggjordes 1839 och den franska staten valde samma år att 
skänka den som en gåva till mänskligheten. Patentet friköptes och en marknad för 
så kallade daguerreotypister växte omedelbart fram.107  

Bild 7. Daguerreotyp som visar en daguerreotypist år 1845. Getty Center Public Domain. 

Museiverksamhetens expansion  
När Thibert 1844 väljer att publicera Musée d’anatomie pathologique. Bibliot-
hèque de médecine de chirurgie pratiques representant en relief les altérations 
morbides du corps humain finns hans museum på adressen 8, rue de Montpar-
nasse. Det är hit Thibert flyttar då han lämnar 100, rue du Cherche-Midi. Museet 
är återigen inrymt i en del av Thiberts bostad och i anslutning till hemmet finns 
också flera verkstäder, där moulagerna tillverkas av anställda hantverkare, samt 
ett flertal utrymmen för lagerhållning.108 Försäljningen av moulagerna har nu blivit 
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till en betydande affärsverksamhet med förgreningar i stora delar av världen.109 
Museet blir därför inte bara en plats för medicinsk vetenskap, utan också till ett 
slags showroom där Thibert kan demonstrera de produkter han saluför.  

År 1846 tillkommer ännu ett museum med Thiberts moulager, som inte är i 
anslutning till hemmet. Adressen är nr. 1, rue Caumartin där generalen Charles 
Marin Delahaye under 1780-talets första år låtit uppföra en spektakulär byggnad 
ritad av arkitekten André Aubert. I Les anciennes maisons des Paris (1875) be-
skriver Charles Leufeuve hur byggnaden länge fått behålla sin ursprungliga karak-
tär med ett tak som påminner om Babyloniens hängande trädgårdar, en takterrass 
på 120 famnar dekorerad med planterade buskar, blomsterrabatter, stenläggningar, 
en damm, ett vattenfall, statyer, och överallt pyramider och kolonnsektioner som 
sticker upp för att på så sätt stjäla synen från skorstensrören.110 

Museet, som får namnet ”Musée de peintures en relief du docteur Félix Thi-
bert”, tar plats i en lägenhet på första våningen. En liten skrift presenterar museet 
med hjälp av en tidigare publicerad tidningsartikel som har tydligt fokus på Thi-
berts senaste arbeten, de som rör sig bort från medicinen och närmar sig konsten, 
hans tavlor i en blandteknik som förenar målning och skulptur.111 

Lägenheten är stor och består av flera rum. På en dörr som leder till två rum i 
svit med fönster mot innergården står följande: ”Sciences médicales, anatomie 
microscopique”. Inskriptionen verkar vänligt indikera att hit in kan de besökare gå 
som är intresserade av medicinsk vetenskap, medan de som enbart intresserar sig 
för det konstnärliga kan hålla sig till övriga rum. I lägenhetens finaste rum, sa-
longen i rotundan mot Boulevard de la Madeleine, finns endast pjäser med triv-
samma motiv från växt- och djurriket.112 

Det finns en ambition hos Thibert att expandera sin verksamhet, men när han 
gör det går han utanför fältet för den medicinska vetenskapen och närmar sig 
konsten. I häftet som beskriver museet på rue Caumartin framgår att Thibert, 
uppmuntrad av sina framgångar med moulagerna, också önskat avbilda mindre 
motbjudande ting. Bara sju år tidigare i Anatomie pathologique hade Thibert 
framhållit att vetenskapsmannens kall är att studera naturen i dess fulhet, irregula-
ritet och anomalier. 

Museets placering intill de stora boulevarderna är ingen tillfällighet i sam-
manhanget. Här ämnas en ny typ av besökare attraheras. Staden Paris växer dra-
matiskt under Julimonarkin (1830-1848) och med den en konsumtionskultur som 
gynnades av det nya urbana livet. 113 De stora boulevarderna, upplysta av gas, blir 
till modernitetens vagga och tilldragande nav. Här kunde alla nymodigheter kon-

                                                
109 Ett brev i Wallersamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek visar prov på detta. Se Waller Ms fr-08698. 
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sumeras, med draghjälp från en starkt framväxande dagspress. I La Mode present-
eras museet på rue Caumartin som en av alla dessa aktuella kuriositeter, ett char-
merande galleri där en helt ny konstform kommer till uttryck, reliefmålning. Tav-
lorna beskrivs som stora och i förgrunden framträder exempelvis skulpterade fruk-
ter, fiskar eller fåglar i relief mot en målad bakgrund. Skribenten imponeras över 
hur exakt de återger verkligheten och vågar tro att reliefmålningarna hädanefter 
kommer att spela en betydande roll i interiörutsmyckningar av lägenheter. Stora 
personligheter i både Frankrike och utomlands hade redan valt att dekorera sina 
matsalar med tavlor i denna genre.114  

Kan Thiberts moulager vara konst? 
Att moulager kunde vara konst ifrågasattes under Thiberts tid, eftersom konsten 
enligt rådande konstuppfattningar var menad att vara idealiserande skön och inte 
ett simpelt avtryck av verkligheten. Thiberts medicinska moulager, som är sanna 
verkligheten och visar det fula utan försköning, hörde därför inte hemma inom 
konstsfären. De är dessutom till nytta för vetenskapen. Victor Cousin förklarar i 
Du vrai, du beau et du bien att konsterna går under beteckningen ”beaux-arts” för 
att deras enda syfte är att framkalla en intresselös känsla av skönhet, utan hänsyn 
till nyttan för varken konstnären eller betraktaren. Konster vars mål är praktisk 
och materiell nytta kallas ”métiers”, det vill säga hantverk.115  

Thiberts relieftavlor, som förenar måleri och moulageteknik, är mera svårbe-
stämda. De är sköna och utan nytta, men skulle nog ändå kategoriseras som deko-
rativa föremål snarare än konst eftersom avgjutningar kan göras om i oändlighet 
om formerna bevaras. Det finns ett konstnärligt tabu i moulagernas möjlighet till 
massproducering, liksom i deras komposition – att de är avgjutningar av något 
existerande och inte sprungna ur konstnärens föreställningsförmåga.  

Parissalongen 1847 bjuder på en skandal som hänger samman med den i 
konstsfären kontroversiella moulagetekniken. Jean Baptiste Auguste Clésinger 
deltar med en marmorstaty kallad ”Femme piquée par un serpent”. Visserligen 
beskrivs statyn som en studie, étude, men den är ändå provocerande i samman-
hanget då statyn är baserad på en avgjutning av en existerande person i en väldigt 
utmanande pose.116 Theophile Gauthier hänförs, medan till exempel Calixte Ermel 
i sin kritik av konstverket konstaterar: ”Det finns ingen skulptur utan ideali-
sering”.117 Det talas också nedsättande om Clésingers staty som en daguerreotyp. 
Det som vetenskapligt är till fördel hos Thiberts moulager, deras reproducerbar-
het, är inte till fördel inom konsten.  

                                                
114 La Mode 1846.07.06. 
115 Cousin (1854), s. 191. 
116 Statyn har formen av Apollinie Sabatier, de franska romantikernas musa som i umgängeskretsen kallades 
”la Présidente”. Se noterna i Gautier (1890), s. 47-48. 
117 På franska: ”Il n’y a pas de sculpture sans idéalisation.” Ermel (1847).  
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Moulagernas repatriering till den medicinska sfären 
Någon hyllad karriär som konstnär får dock inte Thibert av en mera oförutsedd 
anledning. Han avlider hastigt i juli 1846 och museet på rue Caumartin stänger, 
liksom museet på rue Montparnasse, men museiverksamheten får en fortsättning i 
ny regi på 22, rue Hautefeuille. Då Thiberts bortgång blir en mycket kännbar för-
lust i det medicinska fältet uppmuntras hans lärjungar och familj, i läkekonstens 
intresse, att fortsätta arbetet med Thiberts livsverk. Hans lärjungar, det vill säga 
medicinstudenter, ger genast denna uppmuntran gensvar, eftersom de inte heller 
vill se arbetet avbrutet, och kontaktar Jean Marc Bourgery, författaren till det re-
dan berömda verket Traité de l’anatomie de l’homme, med en förfrågan om att ta 
ansvar för den vetenskapliga ledningen och bli museiföreståndare. Bourgery tack-
ar ja till uppdraget och 1847 utkommer en liten skrift som presenterar museet, 
dess verksamhet och samlingar.118  

Fokus, som framkommer i skriftens titel, Musée-Thibert d’anatomie patholo-
gique et d’histoire naturelle, är att vara ett vetenskapligt museum, vilket förstärks 
ytterligare av museets placering. Rue Hautefeuille i Paris är en väldigt central 
adress för de medicinska vetenskaperna, i samma kvarter som den medicinska 
fakulteten och dess museer. Adressen återfinns på de skinnband som omger mou-
lagerna i Medicinhistoriska museets samlingar, vilket betyder att de måste ha in-
förskaffats härifrån efter Thiberts död.119  

Det går att tala om ett slags repatriering av museet, det förs tillbaka till dess 
ursprung, vilket inte innebär att det upphör att vara publikt för dem utanför det 
medicinska fältet. Museet har öppethållande för allmänheten och 1847 i en notis i 
tidningen Le Journal des théâtres framgår att museet är öppet alla dagar, förutom 
söndagar och helgdagar, mellan 9 och 17.120 Det är generösa öppettider, också om 
man jämför med den medicinska fakultetens museer, Musée Orfila och Musée 
Dupuytren, som hade öppethållande måndagar, onsdagar och fredagar mellan 11 
och 15.121 

Föremålskategorierna i museet på rue Hautefeuille 
Samlingarna som är till beskådande i museet är upptecknade i Musée-Thibert 
d’anatomie pathologique et d’histoire naturelle och de består av tre föremålskate-
gorier: Musée d’Anatomie pathologique, Bibliothéque composée de pièces 
d’anatomie pathologique renfermées dans des volumes och Peintures en relief des 
objets naturels.122  
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Den första kategorin som rymmer första generationens moulager är störst med 
690 pjäser, därefter kommer andra generationens moulager som är omslutna i kas-
setter, 136 pjäser och sedan reliefmålningarna som är 39 till antalet. Samtliga fö-
remål i samlingarna är till salu och museet erbjuder även möjligheten för läkare 
och naturalhistoriker att beställa avgjutningar av kuriösa patologiska tillstånd eller 
naturhistoriska pjäser som de önskar reproducera och bevara.123 Museet tar alltså 
formen av en dokumentationsenhet, dels säljs redan dokumenterade patologiska 
tillstånd, dels kan nya dokumentationsbeställningar göras. Det här gör museet 
speciellt, men inte unikt. Louvren producerar vid samma tid moulager som funge-
rar på samma sätt, som dokument. 

Moulagerna som finns i Medicinhistoriska museets samlingar tillhör som sagt 
den andra föremålskategorin som i skriften från 1847 har åtta underkategorier: 
hudsjukdomar, resuméer av olika faser av hudsjukdomar, ögonsjukdomar, livmo-
dersjukdomar, intern patologi, extern patologi, rots hos människan och rots hos 
hästen. Det finns dock flera avvikelser från dessa kategorier vad gäller moulager-
na i Medicinhistoriska museets samlingar som tyder på att vissa moulager i den 
första föremålskategorin sedermera också har hamnat i kassetter. Till exempel 
finns en kassett med titeln ”Maladies syphilitiques”, vilket är en underkategori till 
första föremålskategorin, men inte den andra.124 

Samlingarnas vidare parisiska liv 
Museet har inte statiska kategorier för sina samlingar, som följer Thiberts ur-
sprungliga klassifikationer, utan det sker modifikationer efter Thiberts bortgång 
och flera moulager tillkommer efter hand. Tyvärr blir museiföreståndaren Bour-
gery inte långvarig på sin post eftersom han insjuknar i kolera under koleraepide-
min 1849 och avlider. Thiberts änka Marie Caroline Lacoste, som gift om sig med 
Bourgery, blir återigen änka och tar över driften av museet. Under den nationella 
industriutställningen i Frankrike 1849 deltar hon med nytillskott i samlingarna och 
tilldelas en silvermedalj. Denna gång, liksom 1844, ställs moulagerna ut i katego-
rin Beaux-Arts, men i en mera renodlad undersektion som har till titel: ”Modèles 
anatomiques et taxidermies”.125  

Under industriutställningen 1839 hade moulagerna tillhört kategorin Arts di-
vers, för att sedan 1844 ingå i kategorin Beaux-Arts, där de förblir 1849. Att de 
skulle tillhöra de sköna konsterna är inom konstfilosofin inte godtagbart, men 
industriutställningarnas klassificering låter flera hantverk ingå i denna kategori. 
Det finns också en motsättning i att vetenskapliga objekt tillhör en kategori sam-
manlänkad med ”Le Beau”, det vackra, då vetenskapen anses höra samman med 

                                                
123 Bourgery (1847). 
124 Bourgery (1847). 
125 Rapport du jury central sur les produits de l’agriculture et de l’industrie exposés en 1849 (1850), s. 545. 
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”Le Vrai”, det sanna. Åtskillnaden mellan konst och vetenskap, vad gäller det 
vackra, är dock i stadig förändring då flera konstnärer, exempelvis Gustave Cour-
bet, utmanar de konstnärliga idealen. Att vetenskapen tillhör det sanna, och kons-
ten inte, förblir däremot en ihållande åtskillnad och då medicinen blir till tilläm-
pad vetenskap upphör den samtidigt som tillämpad konst. 

Moulagerna, som är tillämpad konst och tillämpad vetenskap på samma gång, 
hamnar i ett gränsland där deras vetenskaplighet är medierad genom ett hantverk. 
Det här bjuder inte något motstånd från vetenskapligt håll under 1840-talet, men 
de kommer en dag att kunna avfärdas som ovetenskapliga, och därmed utan värde 
för vetenskapen. Som Lorraine Daston påpekat, det som ontologiskt kan berikas, 
kan också utarmas.126 I fallet med Thiberts moulager går det att tala om en form av 
ontologisk deprivation. Deras vetenskaplighet förstummas under en tid, men de 
upphör inte att vara epistemiska föremål. 

Museet på rue Hautefeuille består sedan in i 1850-talet. I Paris Médical. 
Vade-mecum des médecins étrangers dans Paris (1852) beskrivs kvarteret där det 
ligger som en mycket levande plats. Där finns L’École de médecine, den medi-
cinska fakultetens kliniker, L’École pratique med dess dissektionspaviljonger, 
instrumentmakare och bokhandlare specialiserade inom medicin, Musée Du-
puytren, och le Café de la Rotonde som tilldrar sig många utländska medicinstu-
denter på grund av ett rikt utbud av tidningar på främmande språk. Om man stude-
rar medicin i Paris vid den här tiden är det svårt att undgå Musée Thibert på 22, 
rue Hautefeuille.127 I dag finns varken byggnaden som museet inrymdes i eller 
denna del av gatan kvar. Nummer 18, 20, 22, 24 och 26 gav vika när Boulevard 
St. Germain förlängdes 1875 och bara några år senare demolerades även nr. 28, 
30, och 32 vid utbyggnaden av den medicinska fakulteten.128 

Del 2: Oklara rutter 

Förflyttningen till Uppsala universitet 
Hur Thiberts moulager kom till Uppsala är för närvarande okänt. Då de är till-
komna på rue Hautefeuille, det vill säga efter Thiberts död, ger Thiberts boupp-
teckning inga ledtrådar. Inte heller har de genomgångna arkivhandlingarna i Upp-
sala kunnat visa några kopplingar mellan Thiberts museum och Uppsala universi-
tet. Det uppstår därmed ett brott här, och ett långt sådant, vilket innebär att det i 
min objektbiografi inte går att säga något om vilka interaktioner och aktiviteter 

                                                
126 Daston (2000), s. 13. 
127 Inte heller kretsen av realister som omgav Gustave Courbet kan ha undgått museet som fanns bara två 
nummer ifrån deras främsta tillhåll, La brasserie Andler-Keller. 
128 Baillière (1901). 



 40 

som ägt rum i moulagernas liv fram till dess att de dyker upp i Medicinhistoriska 
museets samlingar. Redan i ansatsen att skriva moulagernas biografi fanns en 
medvetenhet om svårigheten att återskapa en helt sammanhållen kedja, särskilt 
som de är föremål från en universitetssamling – med kända brister vad gäller om-
givande dokumentation. Vad som går att veta är att moulagerna varit en del av 
samlingarna vid Uppsala universitet. 

Uppsala universitets samlingar 
Föremålssamlingarna vid Uppsala universitet kan sägas ta sin början i och med 
universitetets återupprättande 1595 och när Gustav II Adolf sedan genomför en 
stor universitetssatsning tar samlandet fart på allvar – såväl det av staten styrda 
samlandet, som samlandet initierat av universitetets professorer – utan att egentli-
gen vara systematiskt. Lärda internationella nätverk, och vad som stod till erbju-
dande i dem, var den främsta förutsättningen för samlingarnas tillväxt. Krigsbyten 
utgjorde en liten del av de tidiga samlingarna.129 

   Under 1690-talet ombyggs Gustavianum efter Rudbecks förslag för att 
rymma universitetets boksamlingar. Två stora boksalar tillkommer i byggnaden 
och mellan dessa boksalar inreds ett galleri med instrumentsamlingar, glober och 
naturalhistoriska kuriosa. Det Augburgska konstskåpet tar plats i den norra biblio-
tekssalen.130 

   Samlingarna skulle ge bildning och är under 1600-talet inte ämnade för ve-
tenskaplig forskning. Det går inte ens att tala om universiteten som vetenskapliga 
institutioner vid den här tiden. De akademiska lärarna hade till exempel ingen 
skyldighet att bedriva vetenskaplig forskning, utan skulle först och främst för-
medla beprövade kunskaper i en sedan länge gammal bildningstradition.131 

   På 1700-talet blir samlandet alltmera systematiskt, vilket hör samman med 
den kunskapsform som Pickstone benämner som den naturalhistoriska. Det är en 
verksamhet som samlar in, beskriver, namnger, systematiserar och klassificerar. 
Carl von Linné är en utmärkt representant för denna tids samlingspraktik. De 
äldsta zoologiska samlingarna tillkom under Linné och utökades sedan genom 
donationer av Carl Peter Thunberg 1785 och Gustav IV Adolph 1803. Den senare 
donationen utgjordes i huvudsak av Lovisa Ulrikas naturaliemuseum, som Linné 
en gång fått i uppdrag att klassificera.132  

   Även universitetets botaniska samlingar grundlades tack vare nyss nämnda 
donatorer som också donerade rika herbarier, men varken något zoologiskt eller 
botaniskt museum blir till förrän under 1800-talets andra hälft. 

                                                
129 Bryggan över sekler (1999), s. 13. 
130 Lindroth (1976), s. 66. 
131 Lindroth (1976), s. 68-69. 
132 Frängsmyr (2010), s. 280-281. 



 41 

   Museiverksamheten vid Uppsala universitet når sin höjdpunkt under 1800-
talet, då samlingarna i allt högre grad tjänade både undervisning och forskning. 
De vetenskapliga samlingarna utökas i hög takt och tillgängliggörs i museer och 
kabinett. Historiska och arkeologiska samlingar tillkommer. Museum för nordiska 
fornsaker är till exempel en 1800-talsskapelse, liksom Victoria-museet för Egyp-
tiska fornsaker.133  

   År 1841 inrättas ett konstmuseum som flyttar in i Gustavianum när universi-
tetsbiblioteket flyttar till det nyuppförda Carolina Rediviva. År 1870 övertar pro-
fessorn i litteratur- och konsthistoria, Carl Rupert Nyblom, ansvaret för konstmu-
seet. Det består då av tre delar, svenska samlingen av gipsavgjutningar i Lin-
nésalen, samlingen av gipsavgjutningar efter antika skulpturverk i Carolinasalen 
samt målningar, kopparstick och fotografier i Gustavianum. Konstmuseet om-
nämns som Upsala Universitets Museum för bildande konst.134 Värt att under-
stryka är att gipsavgjutningarna utgör två tredjedelar av konstsamlingarna, vilket 
indikerar att de var betydelsefulla medier för kunskapsöverföring vid den här ti-
den.  

Även Medicinska fakultetens samlingar består under 1800-talet av stora 
mängder avbildningar för undervisning och forskning, vilket inte sällan hamnar i 
skymundan av instrument och mänskliga kvarlevor.  

Del 3: Nuvarande plats och dess möjligheter 

Medicinhistoriska museet i Uppsala 
Många medicinska museer har med tiden blivit till medicinhistoriska museer. Det 
museum som Thiberts nio moulager ingår i idag har inte genomgått en sådan för-
vandling, utan har från första början varit ett historiskt museum.  

Museet har sin upprinnelse i professor Lars Thoréns vision om ett medicinhi-
storiskt museum. Fortfarande yrkesverksam överläkare talade han om museet han 
ämnade skapa när han pensionerat sig, och han började tidigt samla på föremål. 
Först var samlingen i hans privata garage och med tiden, allt eftersom den växte, 
började även flera utrymmen på Akademiska sjukhuset tas i bruk. En förening 
startades, den Medicinhistoriska föreningen, som sedan tillsammans med Uppsala 
universitetet och Uppsala läns landsting skapade Stiftelsen för ett Medicinhisto-
riskt museum i Uppsala år 1990.135  

                                                
133 Om tillkomsten av ett museum för nordiska fornsaker och även Victoria-museet, se Bryggan över sekler 
(1999), s. 21-23. 
134 Frängsmyr (2010), s. 273. 
135 Bryggan över sekler (1999), s. 37.  
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År 1995 öppnade Medicinhistoriska museet på Ulleråkerområdet i en gammal 
administrationsbyggnad för det som en gång varit Upsala Hospital och Asyl. Till 
en början bestod samlingarna huvudsakligen av sådant som Akademiska sjukhuset 
valt att avyttra. Det kunde handla om äldre föremål, men också föremål som för-
hållandevis nyligen bedömts som obrukbara. På Medicinhistoriska museet fann 
dessa föremål en plats och det är enorm insats som Lars Thorén har gjort för att 
rädda många föremål från förgängelse. Samtidigt är det ett problem att vad som 
har uppgått i samlingarna har varit så beroende av en person och hans nätverk.  

Det är väldigt tydligt vilka typer av föremål som har premierats i insamlings-
praktiken av Lars Thorén. Med tiden skulle även flera av den medicinska fakulte-
tens samlingar hamna på museet. Även Dillnersamlingen från den gamla Vård-
högskolans museum och Psykiatrihistoriska museets samlingar har numera inte-
grerats i det Medicinhistoriska museets samlingar. 

Thiberts moulager på Medicinhistoriska museet 
När Eva Ahlsten började arbeta som föreståndare på museet i november 2004 
fanns tre av Thiberts moulager i samlingarna. Endast en av dem var utställd, skör-
bjuggsmoulagen, och så är fallet än idag.136 Den illustrerar vad som kan hända vid 
c-vitaminbrist. Moulagen är med andra ord inte utställd som ett medicinhistoriskt 
föremål i sig. Den ligger undanskymd på undre delen av ett rullbord i trä. Rull-
bordet som helhet handlar om Gustaf Göthlin och hans studier om hudkapillärer-
nas hållfasthet och c-vitaminbrist.  
 

 

Bild 8. Skörbjuggsmoulagen som den är utställd på Medicinhistoriska museet. Foto: Thérèse 
Toudert. 

                                                
136 Moulagerna som fanns i samlingarna 2004 var “Maladies des yeux” och ytterligare två som båda var 
etiketterade “Maladies Chirurgicales”. Endast den utställda moulagen, av dessa tre, har tillägnats ett inventa-
rienummer, 6059. 
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År 2012 kom ytterligare sex moulager av Thibert till museet. De hade varit i ett 
förråd på Biomedicinskt centrum i Uppsala som städats ur och Institutionen för 
medicinsk cellbiologi valde att skänka dem då de ansågs oanvändbara för institut-
ionen, men tillräckligt värdefulla för att inte slängas. Moulagerna fördes in i mu-
seets samlingar med inventarienummer 8138 a-f. Det tidigare ägarförhållandet 
framgår med tydlighet i föremålskatalogen, men proveniensen är dock förvillande 
självklar eftersom Institutionen för medicinsk cellbiologi är en fusion av tre in-
stitutioner vid den medicinska fakulteten: den anatomiska, den fysiologiska och 
den histologiska. Dessa institutioner har i omgångar lämnat sina ursprungliga lo-
kaler, med dess museer och andra utrymmen för samlingar, och flyttat till Biome-
dicinskt centrum. Inte sällan hamnade de medicinhistoriska samlingarna då i för-
rådsutrymmen. I samtal med flera personer vid Institutionen för medicinsk cellbi-
ologi framgår att moulagerna verkar ha legat bortglömda och orörda, i förrådet där 
man fann dem, sedan decennier tillbaka. 

En klar ägarkedja för moulagerna existerar sålunda inte och vad beträffar de 
första tre som redan fanns i museets samlingar, när Eva Ahlsten började 2004, är 
proveniensen fullständigt oklar. Lars Thorén, som samlat in merparten av föremå-
len till museet, hade med säkerhet kunnat berätta något om deras härkomst men 
han gick tyvärr bort 2007, utan att den informationen fanns dokumenterad. 

Proveniens är inom god samlingsförvaltning också förloppet på museet. I 
dokumentationen är det värdefullt att berätta om exempelvis flyttningar från ett 
magasin till ett annat, och även utlån. I föremålskatalogen vid Medicinhistoriska 
museet finns ingen sådan information vad gäller moulagerna, men i samtal med 
Eva Ahlsten framkommer att syfilismoulagen har varit utlånad till Sjöhistoriska 
museet. 

Ken Arnold skriver i ”Presenting Science as Product or as Process: Museums 
and the Making of Science” om hur arvet från den positivistiska filosofin har varat 
in tjugonde århundradet, då Medicinhistoriska museet blev till, och vad det inne-
bär för museernas förmedling av teknik och vetenskap. Inte sällan är den övergri-
pande berättelsen den om framsteg och föremålen ställs ofta ut utvecklingslinjärt, 
från den första i sitt slag och sedan stadigt framåt. Vanligt är att föremålen är se-
parerade från den miljö i vilken de har uppkommit och använts, utställda utan 
deras funktionella och historiska kontexter. Denna åtskillnad gör, enligt Arnold, 
det svårt för besökare att förstå hur vetenskaplig kunskap produceras. Föremålen 
blir till produkter. 137 

På Medicinhistoriska museet är det tydligt att utställningarna på bottenplanet 
är utformade efter det positivistiska framstegsideal som Arnold beskriver. Värt att 
notera är dock att den moulage av Thibert som är utställd ingår i en för museet 
apart installation där vetenskapen de facto är presenterad som en process. På rull-

                                                
137 Arnold (1996). 
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bordet om Göthlins forskning finns till exempel fruktpressarna som pressade den 
fruktsaft som användes i Göthlins studie. Moulagen själv är dock varken presente-
rad som vetenskaplig produkt eller process. Den har en vetenskaplig stumhet. 

Tendenser att presentera vetenskap på annat sätt än genom att antikvariskt 
lyfta fram enskilda betydande föremål är numera på stark frammarsch, om inte 
kutym. Arnold noterade redan för 20 år sedan hur förfaringssättet började föränd-
ras och analyserade varför det förhöll sig så. Enligt honom kunde förändringen ses 
som en följd av flera saker: museernas förändrade uppdrag; att så kallade Science 
Centers inspirerat till lättsammare, lekfullare och tillgängligare presentationer av 
vetenskap samt att forskning inom vetenskapshistoria och filosofi skiftat fokus 
från varifrån vetenskaplig kunskap kommer till hur den skapas och blir betydelse-
full.138 

Moulagernas potential som epistemiska föremål 
Thiberts moulager har tidigare varit värdefulla för kunskapsproduktion och har 
potentialen att fortfarande vara det under särskilda omständigheter. I Medicinhi-
storiska museets källare är de på en plats som inte bara gör dem stumma som 
epistemiska föremål, utan också gör dem onåbara för praktiker som kan få dem att 
tala, generera nyfikenhet och kunskap.  

Bild 9. Thiberts moulager som de är förvarade i ett källarutrymme på Medicinhistoriska museet  
i Uppsala. Foto: Thérèse Toudert. 

                                                
138 Arnold (1996), s. 62-64. 
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De bör med andra ord flyttas på, för att re-kontextualiseras. Att ställa ut dem i en 
museikontext är den ultimata re-kontextualiseringen eftersom moulagerna skapa-
des som museiföremål – de är menade att generera kunskap i utställningar. Vad 
som däremot kan hända är att de ställs ut på ett sätt som inte ger dem spelrum som 
epistemiska föremål. Det är fallet med skörbjuggsmoulagen, den enda av Thiberts 
moulager som för närvarande är utställd på Medicinhistoriska museet.  

   Tybjerg presenterar i ”Exhibiting Epistemic Objects” en utställningsmetod 
som ger epistemiska föremål chansen att göra det som de var menade att göra. Det 
gäller att tillvarata de epistemiska föremålens specifika förmågor att generera 
kunskap i en viss kontext för att sedan kombinera dem med utställningsmediets 
kunskapsgenererande funktion på ett sådant sätt att de stödjer varandra. Den före-
slagna utställningsmetoden som Tybjerg beskriver utvecklades i arbetet med ut-
ställningen The Body Collected på Medical Museion i Köpenhamn. Utställningen 
invigdes i maj 2015 och visar upp en kontinuitet av samlande för att generera me-
dicinsk kunskap, från 1800-talets patologiska preparat till blod- och vävnadspro-
ver i vår tids biobanker. I denna kontinuitet framkommer också skillnader i prak-
tiker, som i enlighet med Pickstone står i relation till vissa kunskapsformer. Även 
utställningssätt kan ses i relation till kunskapsformer och dess praktiker. Tybjerg 
valde som curator för utställningen att använda utställningsmediet på ett sådant 
sätt att det inte bara visar på vetenskapens materialitet utan också speglar det ve-
tenskapliga utforskandet.139  

   De patologiska 1800-tals preparaten kunde ställas ut på de sätt som de var 
utställda när de undersöktes. Precis som Thiberts moulager är de hemma i en mu-
seikontext och det är inte ovanligt att patologiska preparat ställs ut i gamla, vackra 
vitrinskåp. Utställningssättet är för det mesta, som Tybjerg påpekar, ett sätt att 
historisera materialet och det signalerar att preparaten har lite att göra med den 
vetenskap som bedrivs i dag. I The Body Collected är syftet ett annat, att genom 
utställningssättet framkalla föremålens fulla kunskapsgenererande potential.140 
 

                                                
139 Tybjerg (2017). 
140 Tybjerg (2017). 
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Slutdiskussion 

Mötet med ett epistemiskt föremål, utställt på en undanskymd plats, blev start-
punkten för den här uppsatsen. Jag ville veta mer om det fascinerande föremålet 
och driven av nyfikenhet påbörjades mina efterforskningar. Mycket snart fram-
kom att det var fråga om en så kallad moulage och att moulagen var en av nio 
moulager av en viss Félix Thibert i Medicinhistoriska museets samlingar.  

   För att förstå vad en moulage är för något satte jag mig in i en lång tradition 
av moulager som undervisningsmaterial, inte bara inom medicinen utan också 
inom andra discipliner. Det visade sig värdefullt att gå utanför den medicinska 
sfären för att få grepp om att det speciella utförandet, moulagernas placering i 
kassetter som liknade bokband, inte var så originellt som det hade framstått. Det 
liknade ingenting jag sett när det kommer till medicinska moulager, men inom 
historisk undervisning har så kallade daktyliotek inte varit ovanliga. Daktylio-
teken ger illusionen av en bok, men när man öppnar dem så är det frågan om små 
kabinett som rymmer gipsavgjutna gemmer. 

   Att använda sig av gips för att tillverka moulager är ingenting ovanligt vid 
tiden för Thiberts moulageprojekt, men det är vax som har kommit att bli det rå-
dande materialet för medicinska moulager. När de medicinska moulagernas histo-
ria beskrivs utelämnas därför ofta Thibert, hans moulager är en sorts felande länk. 
När han tillsammans med sin vän Rameux uppfinner ett nytt material för att till-
verka sina moulager, carton-pierre, är syftet att kunna använda sig av ett beständi-
gare och mindre ömtåligt material än vax, men det är också ett sätt att distansera 
sig från de anatomiska modellerna i vax som Thibert anser ovetenskapliga. Dessa 
vaxmodeller var estetiskt tilltalande och visade inte sällan upp en idealiserad ana-
tomi i en imitation av naturen. 

   Thibert menar sig ha kommit fram till en metod som inte imiterar, utan som 
återskapar studieobjekten precis som de är. Noirots artikel låter oss dock förstå att 
det aldrig kan handla om mekaniska avgjutningar, utan att moulager av human-
material förutsätter ett specialiserat och gediget hantverk som tonas ned i en ve-
tenskaplig retorik. Moulagerna skulle förkroppsliga vetenskapens expertkunskap-
er, vilket förstärktes med hjälp av tillhörande texter och skriftliga publikationer. 
Som Maerker har lyft fram var det ett sätt att säkerställa att moulagerna användes 
till vad de var avsedda för och att de inte blev till sensationsmaterial.  
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   Thiberts egna publikationer har varit av en avsevärd betydelse för den här 
uppsatsens undersökning vars syfte har varit att genom en objektbiografisk fall-
studie undersöka en del av den högre utbildningens materiella kultur, i det här 
fallet medicinska moulager. Jag har valt att fokusera på dem som epistemiska fö-
remål, med betydelsen att de har förmåga att generera kunskap.  

   Objektbiografin har varit en givande metod för en longitudinell studie av 
moulagernas föränderliga epistemologiska status i relation till kunskapsformer 
och samlingspraktiker. En styrka som objektbiografin har, och som Hill har fram-
hållit, är att den förmår förmedla berättelser som många gånger ger en rättvisare 
bild av de komplicerade historier som föremål, institutioner och människor har. 
Metodens stora svaghet ligger i svårigheten att upprätta en sammanhållen objekt-
biografi, något som jag var medveten om vid undersökningens början, men valde 
ändå att försöka då svårigheter kan peka på problematik värd att belysa. I mitt fall 
uppstod ett brott på över hundra år. Det är ett besvärande brott i moulagernas ope-
rativa kedja, men visar bland annat på bristande föremålsförvaltning av universi-
tetssamlingar.  

   Universiteten är främst lärande och forskande institutioner, inte kulturarvs-
institutioner, vilket gör att epistemiska föremål i universitetssamlingar marginali-
seras när de inte längre anses kunna uppfylla några kunskapsgenererande funkt-
ioner. Rådande kunskapsformer inverkar tydligt på vad som anses kunna generera 
kunskap och för att förstå hur olika kunskapsformer har opererat fungerar Pick-
stones förståelse av kunskapsformer som en teoretisk utgångspunkt. Enligt Pick-
stone går det att förstå vetenskaps-, teknik och medicinhistorien som en ackumu-
lation av kunskapsformer som kan vara i spel samtidigt. De har dock sällan existe-
rat jämbördigt genom historiens gång och Pickstone lyfter fram tre kunskapsfor-
mer som har dominerat successivt: naturalhistoria, analys och experiment. 

   Thiberts moulager är tydligt förankrade i den analytiska kunskapsformen 
som har museet som en viktig arena, vilket uppsatsens resultat stödjer. Mina efter-
forskningar har visat att museerna och deras samlingar var av oerhörd vikt för 
kunskapsproduktionen under 1800-talet. Inte konstigt då att Thibert framhärdar att 
hans moulagesamling är ett museum, och dessutom inrättar flera museer, för att på 
så vis positionera moulagerna som vetenskap. Moulagerna är också i symbios med 
den patologiska antomin, helt anpassade till dess kunskapsgenererande praktiker. 
Ett uttalat syfte från Thibert sida var att understödja den patologiska anatomins 
vetenskapliga framåtrörelse.  

   Utställda fungerar moulagerna inte bara som resurser i den högre undervis-
ningen, utan också som analysmaterial och forskningsdokumentation. Vetenskap-
liga anatomier och sällskap lovordar dem för deras naturtrogenhet och menar att 
de i vissa fall helt kan ersätta naturliga preparat.  De autentiska yttringarna i väv-
naderna är inte avgörande för den analytiska kunskapsformen som till stora delar 
handlar om beskådande. I en beskådandets praktik framstår de naturliga prepara-
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ten som alltför föränderliga, de ändrar med tiden både färg och form. Som prepa-
rerade i sprit är de även svåra att ta på, men också att se. I och med den experi-
mentalistiska medicinen får emellertid preparaten en renässans. Att de kan inte är 
statiska ger dem ett nytt värde. Thibert moulager däremot blir i den experimen-
tella praktiken vetenskapligt obsoleta. Thibert får dock aldrig uppleva den expe-
rimentella kunskapsformens dominans över den analytiska. Det hade varit intres-
sant att se huruvida han skulle ha försökt att anpassa sig till en annan dominerande 
kunskapsform. 

   Det går redan under Thiberts levnad att se en rörelse bort från den medi-
cinska sfären. Det är som att han efter mottagande av det prestigefulla Monthyon-
priset 1844 har fått den erkännelse han eftersträvat och från den vetenskapliga 
toppen söker sig nya arenor för nya utmaningar. Hans kommersiella verksamhet 
expanderar. I anslutning till Thiberts hem på rue Montparnasse finns verkstäder, 
utrymmen för lagerhållning och ett museum som verkar fungera som ett slags 
showroom. På rue Caumartin tillkommer år 1846 ännu ett museum i Thiberts 
namn. Det ämnar attrahera en annan typ av publik än den han tidigare haft. På 
museet finns de medicinska moulagerna, men en annan form av moulageteknik är 
i centrum, så kallade reliefmålningar.  

   När Thibert hastigt avlider i juli 1846 är han mitt upp i expansionen i ett 
nytt fält av konst och dekoration, som inte får någon fortsättning. Museet på rue 
Caumartin stänger, liksom museet på rue Montparnasse och Thiberts museiverk-
samhet repatrieras till sitt ursprungliga medicinska fält undre ledning av Bourgery 
och installeras på rue Hautefeuille. Museet fungerar som en form av dokumentat-
ionsenhet och den här funktionen är intressant. Det skulle vara ett givande forsk-
ningsämne att med en dokumentteoretisk utgångspunkt se närmare på doku-
mentationsenheter som den på rue Hautefeuille och analysera de epistemiska fö-
remålskategorierna preparat och modell som dokument. 

   Moulagerna på Medicinhistoriska museet kommer från museet på rue 
Hautefeuille. Hur de hamnade i Uppsala och upptogs i universitetsamlingarna är 
dock okänt. Det är en besvärande kunskapslucka i min undersökning som kanske 
kunnat överbryggas om Patologiska institutionens arkiv hade funnits tillgängligt 
vid tidpunkten för mina efterforskningar. Att undersöka vad som finns i arkivet 
får bli en forskningsuppgift utanför ramarna för den är uppsatsen. Det är emeller-
tid inte säkert att det finns någon ytterligare information däri om Thiberts mou-
lager.  

   Det som är det slående resultatet av den här undersökningen är att det finns 
så få spår av Thiberts verksamhet trots den enorma produktionen av moulager. 
Forskningen om honom och hans moulager är nästan obefintlig och på de medi-
cinhistoriska museer som jag har besökt har endast Medicinhistoriska museet i 
Uppsala visat en moulage av Thibert i utställning. Vad beror det på? Har merpar-
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ten av Thiberts moulager destruerats eller existerar de som bortglömda föremål i 
källarutrymmmen eller andra skrymslen?  

   På Medicinhistoriska museet befinner sig åtta moulager i källaren. Det är ett 
vanligt öde för universitetssamlingar, men att de på detta sätt har förstummats 
som epistemiska föremål behöver inte betyda att de för alltid har förlorat en kun-
skapsgenererande förmåga. Med exempel från The Body Collected visar Tybjerg 
på hur utställningssätt kan få epistemiska föremål att återigen generera kunskap. 
Även objektbiografiska studier kan skapa denna effekt, vilket jag hoppas att min 
uppsats har visat prov på. 
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